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چکيؼِ
ثب تٕرّ ثّ اًْيت اؿتجبعبت ٔ ؿمبَّْب ػؿ تٕمقّْ ،ؼف اٍهي ايٍ تضميك آگبْي اف ػيؼگبِْبي گـِْٔبي
ثـگقيؼِ ىٓـَٔؼاٌ ػؿثبؿِ ؽـفيتْب ،ميبمتْب ٔ ييقاٌ يٕفميت ؿمبَّْبي يضهي ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ ٔ
َيق َمبط ضقف ٔ لٕت ؿمبَّْبي يضهي ػؿ يمبينّ ثب ؿمبَّْبي مـامـي ٔ ثيٍانًههي ػؿ اؿتجبط ثب تٕمقّ
امت .ثؼيٍ يُؾٕؿ ػيؼگبِْبي  01گـِٔ اف ىٓـَٔؼاٌ امتبٌ فَزبٌ کّ ثب تٕرّ ثّ ربيگبِ ٔ تبحيـگؾاؿي آَٓب
ثّ يخبثّ ؿْجـاٌ فکـي ٔ گـِْٔبي يـرـ امتبٌ ثّ ىًبؿ ييؿَٔؼ ثب امتفبػِ اف يَبصجّ َيًّ مبعتبؿيُؼ يٕؿػ
يغبنقّ لـاؿ گـفت .تقؼاػ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ اف ْـ گـِٔ ،مّ َفـ ،ثب امتفبػِ اف ًََّٕگيـي ْؼفًُؼ (ػؿ
يزًٕؿ َ 30فـ) اَتغبة ىؼِ ٔ پبمظْب ثب امتفبػِ اف ؿٔه تضهيم يضًٌٕ کؼگؾاؿي ٔ يفٕٓوپـػافي
ىؼِاَؼ .يبفتّْبي تضميك َيبٌ ييػْؼ ييقاٌ ىُبعت گـِْٔبي يؾکٕؿ اف ؿمبَّْبي يضهي امتبٌ ٔ
تٕنيؼات آَٓب اَؼک ثٕػِ ٔ ايٍ ؿمبَّْب َتٕاَنتّاَؼ يٕفميت چُؼاَي ػؿ رؾة يغبعجبٌ َغجّ ثؼمت آٔؿَؼ.
فالِٔ ثـ ايٍ ،اغهت ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك افتمبػ ػاؿَؼ کّ ؿمبَّْبي يضهي ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ
امتبَي ثّ ػاليم يغتهف ػچبؿ ضقفْبيي رؼي اف رًهّ فؼو تبحيـگؾاؿي ٔ رـيبٌ مبفي ْنتُؼًْ .چُيٍ
ايٍ ؿمبَّْب ػؿ يمبينّ ثب ًََّْٕبي ييبثّ ػاعهي ٔ عبؿري ػچبؿ ييکالتي چٌٕ ضقف ػؿ يُبثـ يبني ٔ
تزٓيقات ،کيفيت تٕنيؼات ،رؾة يغبعت ٔ تبحيـگؾاؿي ثٕػِ ٔ اف يقيتْبي ؿاْجـػي يضهي ثٕػٌ ،اَغجبق
فـُْگيْ ،قيُّ کى تٕنيؼ ٔ افتًبػ يغبعجبٌ ثبيؼ ثٓـِثـػاؿي ثييتـي ػاىتّ ثبىُؼ .ؿاْجـػ اٍهي پييُٓبػي
آٌ امت کّ ثـاي ثٓـِيُؼي اف ؽـفيتْبي اؿتجبعبت ثـاي تٕمقّ اثتؼا ثبيؼ تٕمقّ اؿتجبعبت ،يجتُي ثـ
ىبعٌْبي يغتهف افى اف فيـمبعتْب ،ؿٔيّْب ،يُبثـ يبني ،کيفيت تٕنيؼات ،رؾة يغبعت ٔ تبحيـگؾاؿي
ػؿ ػمتٕؿ کبؿ لـاؿ ثگيـَؼ.
ٔاژگبٌ کهيؼي :اؿتجبعبت ،تٕمقّ ،ؿمبَّ ،ؿمبَّْبي يضهي ،گـِْٔبي ثـگقيؼِ

 -1داًشجَی دکتشی هذیشیت هٌبثغ اًسبًی ،پژٍّشگبُ شبخص پژٍُ ،داًشگبُ اصفْبى ،اصفْبى ،ایشاى.
 -2استبدیبس گشٍُ هذیشیت ثبصسگبًی ،داًشکذُ ػلَم اًسبًی ،داًشگبُ صًجبى ،صًجبى ،ایشاى.
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 .0ثيبٌ ينئهّ
ػؿ ؿٔيکـػْبي يغتهف يـثٕط ثّ تٕمقّ ًْبَُؼ «َٕمبفي»ٔ« ،اثنتگي»« ،ؿٔيکـػْبي اَتمبػي»،
«ؿْبيي ثغيي»« ،ؿٔيکـػْبي فًيُينتي»« ،پبؿاػايى ييبؿکتي»( ... ٔ ،مـٔاك2121 ،؛ پيت ٔ
ْبؿػٔيک2112 ،؛ يفبنٕپٕك2118 ،؛ يهکبت ٔ امتيٕف )0888 ،اؿتجبعبت ٔ ؿمبَّْبي رًقي َمو
ٔ اًْيت امبمي ػاؿَؼْ .ـ چُؼ تفبٔتْبيي ػؿ يبْيتْ ،ؼف ،اىکبل ،کبؿکـػْب ،ييقاٌ تبحيـات ٔ
َٕؿ َگبِ ثّ يغبعت ؽيم ؿٔيکـػْبي يؾکٕؿ ييبْؼِ ييىٕػًْ .بَغٕؿي کّ يبؿتيٍ امکبت
( )2102ػؿ کتبة ؿمبَّْب ٔ تٕمقّ يغـس ييکُؼ ،ؿاثغّ ؿمبَّْب ثب تٕمقّ ؿا ػؿ مّ صٕفِ اٍهي
ييتٕاٌ تضهيم ًَٕػ:
 .0اؿتجبعبت ثـاي تٕمقّ؛ َمو اؿتجبعبت ثـاي تٕمقّ ؿا ثـ امبك َؾـيبت ٔ ػيؼگبِْبي
يغتهف ييتٕاٌ ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ ٔ ػؿ مغٕس مبعتبؿي يب فـػي (ىُبعتَ ،گـه ٔ ؿفتبؿ
يغبعجبٌ) تضهيم ًَٕػ .تمٕيت يـػو مبالؿي ،صکًـاَي يُبمت ،ؿىؼ التَبػي ،يؼؿَيقاميٌٕ،
تٕاًَُؼمبفي افـاػ ،ؿفـ فمـ ٔ افقايو فؼانت ارتًبفي ،صفبؽت ٔ اىبفّ فـُْگْبي ثٕيي،
اؿتمبي ىبعٌْبي تٕمقّ اَنبَي ٔ  ...اف رًهّ يفبْيى لبثم ثضج ػؿ ايٍ فييُّ ْنتُؼ .اف ايٍ
يُؾـ ،ؿمبَّْب يجتُي ثـ ؿٔيکـػْب ٔ ميبمتْبي يغتهف ثّ فُٕاٌ اثقاؿي ثـاي ػمتيبثي ثّ
تٕمقّ يٕؿػ ثٓـِثـػاؿي لـاؿ ييگيـَؼ .اؿتجبعبت تٕمقّ ،فـايُؼ يؼاعهّ َؾبويُؼ ٔ امتـاتژيک ثب
ؿمبَّْبي يغتهف ثّ يُؾٕؿ تغييـ ارتًبفي يخجت امت .ايٍ تغييـ يًکٍ امت التَبػي،
ارتًبفي ،فـُْگي ،ميبمي يب فـػي ثبىؼ (يک فيم .)8 :2112 ،ؿمبَّْب ثب تٓيّ ٔ اؿائّ اعالفبت
يٕؿػ َيبف ىٓـَٔؼاٌ ييتٕاَُؼ ثـاي عيف گنتـػِاي اف يـػو ،اعالفبت گنتـػِ ٔ يتُٕؿ ؿا ثّ
ٍٕؿت مـيـ ،ينتًـ ٔ اؿفاٌ فـاْى کـػِ ٔ فالِٔ ثـ افقايو آگبْي آَٓب ،ػؿ تًَيىگيـي
يغتهف ثّ آَٓب کًک کُُؼ .ؿمبَّْب ثب اىبفّ َگـهْب ٔ يؼلْبي ؽُْي يغهٕة ،آَٓب ؿا ثـاي
پؾيـه ٔ کبؿثنت ثبٔؿْبُْ ،زبؿْب ٔ ؿفتبؿْبي ٍضيش ْؼايت ييکُُؼ .ثّ فجبؿت ػيگـ ،ثّ تقجيـ
ػَقا ٔ َٕؿث ،9ؿمبَّْب ثـ «َؾبو فميؼِ »5تبحيـ ييگؾاؿَؼ؛ َؾبو فميؼِ ٔ «يؼلْبي ؽُْي »3کّ
کُوْبي فـػي ؿا ْؼايت ييکُُؼ (کٕيٍ ٔ نينٍ.)01 :2112 ،
ػؿثبؿِ کبؿکـػْبي اؿتجبعبت ٔ ؿمبَّْبي يغتهف ثـاي تٕمقّ ،پبؿػايىْب ٔ َؾـيبت يغتهفي ٔرٕػ
ػاؿػ کّ اف رًهّ آٌ ييتٕاٌ ثّ َٕگـاييَ ،ؾـيّ ٔاثنتگي ٔ ؿٔيکـػْبي فـُْگ گـايبَّ اىبؿِ کـػ .ػؿ
صبنيکّ َؾـيّ َٕگـايي َگبِ يخجتي ثّ َمو ؿمبَّْب ػؿ تٕمقّ ػاؿػ ،ػؿ ؿٔيکـػ فـُْگ گـايبَّ ثب
1. Denzau and North
2. belief systems
3. mental models
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َگبْي ثؼثيُبَّ ثـ ايٍ ايـ تبکيؼ ييىٕػ کّ اثقاؿْبي اؿتجبعي ثؼٌٔ تٕرّ ثّ ثبفت ارتًبفي ٔ فـُْگي
يُزـ ثّ تٕمقّ َغٕاُْؼ ىؼ (ْبمتٌٕ ٔ رکنٌٕ.)22 :2112 ،
 .2تٕمقّ ؿمبَّْب :ايٍ يفٕٓو ثـ تٕمقّ فيـمبعتْبي اؿتجبعي ٔ ؿمبَّاي ،ميبمتْب ٔ يمـؿات
َبؽـ ثـ فقبنيت ؿمبَّْب (ًْبَُؼ آفاػي ثيبٌ ،امتمالل ،تکخـ ٔ تُٕؿ ؿمبَّاي ،امتبَؼاؿػْبي
صـفّايگـي ٔ  ،)...ىفبفيت ػؿ يبنکيت ؿمبَّاي ،تـٔيذ گفتًبٌ ػيٕکـاتيک ٔ  ...اىبؿِ ػاؿػ (ثـاي
ًََّٕ َک يَٕنکٕ )2118 ،کّ ثـ امبك ىبعٌْب ٔ امتبَؼاؿػْبي ييغٌ گٕيبي ٔضقيت تٕمقّ
يبفتّ ؿمبَّْبي يک کيٕؿ يب يُغمّ امت.
 .8ثبفًَبيي ؿمبَّْب اف تٕمقّ :يضتٕا ٔ گفتًبَي امت کّ ؿمبَّْبي يغتهف ثـ امبك
يٕنفّْبي يتفبٔت صبکى ثـ آَٓب ًْبَُؼ التَبػ ميبمي ،لٕاَيٍ ٔ يمـؿات ،عظيييْب ٔ ؿٔيکـػْب
ػؿثبؿِ يبْيت ٔ يؼلْبي يغهٕة تٕمقّ ٔ ٔضقيت تٕمقّ ػؿ يک کيٕؿ يب يُغمّ ػؿ اثقبػ
يغتهف اؿائّ ييکُُؼ.
عجيقي امت ْـ مّ ؿٔيکـػ فٕق ػؿثبؿِ ؿمبَّْب ٔ تٕمقّ ثب ًْؼيگـ پيَٕؼ ثُيبػي ػاؿَؼ چـا
کّ تٕمقّ ؿمبَّْب ٔ َٕؿ ثبفًَبيي آَٓب اف تٕمقّ اف انقايبت ثٓـِ ثـػاؿي يُبمت ؿمبَّْب ثـاي
تٕمقّي يجتُي ثـ پبؿػايىْبي يغهٕة ٔ يؼ َؾـ تٕمقّ امت.
ػؿ پيَٕؼ ييبٌ اؿتجبعبت ٔ تٕمقّ ،يکي اف يٕنفّْبي يٓى ،تٕرّ ثّ ثبفت ارتًبفي ٔ
رغـافيبيي ٔ گنتـِ ؿمبَّاي يؼ َؾـ امت .ثب تٕرّ ثّ ايٍ ٔيژگيْب ،يقيتْب ٔ يضؼٔػيتْبي
يغتهف ػؿ يُبعك يتفبٔت ثبيؼ َمو فٕايم يتقؼػ اف رًهّ ؿمبَّْبي فقبل ػؿ آَٓب ؿا ثب َگبِ
ػليكتـي يٕؿػ ثـؿمي لـاؿ ػاػ .ػؿ َؾبو ٔ گنتـِ ؿمبَّاي کيٕؿْبي يغتهف اف رًهّ ايـاٌ،
ؿمبَّْبي يضهي ثب تٕرّ ثّ ٔيژگيْب ٔ ؽـفيتْبي آَٓب ييتٕاَُؼ ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ َمو
يٕحـي ػاىتّ ثبىُؼ .ؿمبَّْبي يضهي ،ؿمبَّْبيي ْنتُؼ کّ اف َؾـ يجؼا اَتيبؿ ٔ يضتٕاي ؿمبَّ،
يضهي ٔ ثٕيي ثٕػٌ يًٓتـيٍ يٕنفّ آَٓب ثّ ىًبؿ ؿفتّ ٔ ْؼف اٍهي آَٓب تبييٍ اعالفبت ٔ
پيبوْبي يٕؿػ َيبف ثـاي يغبعجبٌ فًؼتب يضهي امت .ايٍ ؿمبَّْب ييتٕاَُؼ ثب َگبْي ػليكتـ ،ثّ
ىکم ينتًـ ٔ ػؿ تقبيم فقايُؼِ ثب ينئٕنيٍَ ،غجگبٌ ٔ يـػو ؽـفيتْب ٔ يٕاَـ تٕمقّ يضهي ؿا
ػؿ ػمتٕؿ کبؿ عٕػ لـاؿ ػاػِ ٔ ثب اؿائّ پيٕمت فـُْگي ٔ ؿمبَّاي الفو ،فـايُؼ ٔ ضـيت تٕمقّ ؿا
تنٓيم ،تنـيـ ٔ تمٕيت ًَبيُؼ .ايب يـٔي ثـ تضميمبت پيييٍ ػؿثبؿِ ايٍ ػمتّ اف ؿمبَّْبَ ،يبٌ
ييػْؼ ْـ چُؼ َمو ؿمبَّْبي يضهي ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ ًْبَُؼ تٕمقّ فـُْگ ثٕيي (ثـاي
ًََّٕ ثبثبيي9364 ،؛ ييبٌ آثي ،)9361 ،تٕمقّ پبيؼاؿ کيبٔؿفي (َٕؿيپٕؿ ،)9354 ،تٕمقّ
التَبػي (ُْؼي ،)9363 ،تٕمقّ پبيؼاؿ ؿٔمتبيي (ثٕؽؿي ،)9354 ،ربيقّپؾيـي فينت يضيغي
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(ٔحٕق ،)9365 ،ثضـاٌْبي فينت يضيغي (فهيغبَي ،)9364 ،تٕمقّ يُبعك يضـٔو (عٕؿمُؼي،
ًْ ،)9363گـايي يهي (گم اصًؼي ،)9356 ،تٕمقّ گـػىگـي (يضًؼثيگي9365 ،؛ اکجـي،
9364؛ فٕالػي9364 ،؛ امکُؼؿي ثـٔرُي9364 ،؛ مؼيؼ9364 ،؛ عنـٔي ،)9355 ،تٕمقّ
فـُْگي فَبٌ ؿٔمتبيي (ػاؿايي ،)9364 ،تٕمقّ ٔؿفه (اثٕعبنجي تفت9364 ،؛ ٍبػليبٌٔ )9360 ،
 ...يٕؿػ يغبنقّ لـاؿ گـفتّ امت .ايب تبکٌُٕ َمو ايٍ ؿمبَّْب ،ثّ ٍٕؿت فـاگيـ ػؿثبؿِ اثقبػ
يغتهف تٕمقّ ،اف ػيؼگبِ گـِْٔبي يـرـ ،ثّ ٍٕؿت يٕؿػي ػؿ يک امتبٌ ٔ ثب ؿٔيکـػ
يمبينّاي يٕؿػ يغبنقّ لـاؿ َگـفتّ امت .اف ايٍ ؿٔ ينبنّ اٍهي تضميك صبضـ آٌ امت کّ اف
َؾـ گـِْٔبي ثـگقيؼِ ىٓـَٔؼاٌ امتبٌ فَزبٌ ،فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ايٍ امتبٌ ػؿثبؿِ اثقبػ
يغتهف تٕمقّ امتبَي چگَّٕ ثٕػِ ٔ ػؿ ايٍ فييُّ ،ؿمبَّْبي يؾکٕؿ چّ ؽـفيتْب ٔ کبؿکـػْبيي
ػاؿَؼ؟ َمبط لٕت ٔ ضقف آَٓب ػؿ يمبينّ ثب ؿمبَّْبي مـامـي ٔ رٓبَي کؼايُؼ؟ ٔ ايٍ ػمتّ اف
ؿمبَّْب تب چّ صؼ تٕاَنتّاَؼ ثّ فُٕاٌ يکي اف فبيالٌ ٔ ثبفيگـاٌ ػؿ فـايُؼ تٕمقّ َمو يخجتي
ايفب کُُؼ ٔ ثـاي تمٕيت َمو آفـيُي آَٓب چّ پييُٓبػاتي لبثم اؿائّ امت؟

اػثيبت پژْٔو
 .5-9اؿتجبعبت تٕمقّ
اؿتجبعبت تٕمقّ ثّ يقُبي فـايُؼ يؼاعهّ ؿاْجـػي ثّ يُؾٕؿ تغييـ ارتًبفي امت کّ مبفيبٌْب ٔ
رًبفتْبي يغتهف اف آٌ امتفبػِ ييکُُؼ .تغييـ ارتًبفي ػاؿاي اثقبػ التَبػي ،ميبمي،
ارتًبفي ٔ فـُْگي ثٕػِ ٔ ػؿ َتيزّ فٕايم تغييـات ثهُؼيؼت ػؿ ميبمت ،ىـايظ التَبػي،
ٔيژگيْبي رًقيتي ،ىـايظ ُْزبؿي ٔ اؿفىٓبي ايؼئٕنٕژيک ؿٔي ييػْؼ .ايب اؿتجبعبت تٕمقّ ثب
تغييـ ارتًبفي ػؿ َمغّ يؼاعهّْبي فبيؼاَّ ،ؿاْجـػي ٔ مبفيبَي تاللي پيؼا ييکُؼ (ٔيهکيُق،
 .)31-33 :9362ثب تٕرّ ثّ يفٕٓو تٕمقّ ٔ ؽيم آٌ تغييـ ارتًبفي ،ثبيؼ گفت ؿمبَّْب ػؿ کٕتبِ
يؼت يب ثهُؼيؼت ٔ ثّ ٍٕؿت آگبْبَّ يب َبآگبْبَّ ػاؿاي مّ مغش کالٌ تبحيـات ىُبعتي ،فبعفي
ٔ ؿفتبؿي ثٕػِ ٔ ثّ گفتّ يک کٕئيم ( )339 :9355يًکٍ امت فبيؼاَّ ثبفج تغييـ ىَٕؼ،
َبعٕامتّ تغييـ ثّ ٔرٕػ آٔؿَؼ ،ثبفج تنٓيم ٔ تنـيـ تغييـ ىَٕؼٔ ،ضقيت يٕرٕػ ؿا تمٕيت کـػِ
ٔ يب يبَـ تغييـ ىَٕؼًْ .بَغٕؿي کّ کبمتهق 1ثيبٌ ييکُؼ «ػمتـمي ٔ امتفبػِ اف فُبٔؿيْبي
اعالفبتي ٔ اؿتجبعي پيو َيبفي ثـاي تٕمقّ التَبػي ٔ ارتًبفي ػؿ رٓبٌ يبمتَ .مو آَٓب
ًْبَُؼ َمو انکتـينيتّ ػؿ فَـ ٍُقتي امت» (َمم اف امتيٕف ٔ کبٔايي .)2 :2102 ،اؿتجبعبت ٔ
ؿمبَّْب ييتٕاَُؼ ػؿ تمٕيت ثـَبيّؿيقي ٔ تؼٔيٍ ثـَبيّْب ،اعًيُبٌ اف ييبؿکت يـػيي ٔ ثنيذ
1. Castells
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ارتًبفي ،تغييـ مجکْبي فَؼگي ،اؿتمبي آيٕفه ٔ ؽـفيتمبفي ،اَتيبؿ مـيـ ٔ گنتـػِ
اعالفبت ،تـٔيذ يؼيـيت ٔ ًْکبؿي ييتـک ٔ پيتيجبَي اف تًَيى گيـَؼگبٌ کًک کُُؼ
(آگٕاَگب)081 :2121 ،
َؾـيّْبي يغتهف اؿتجبعبت افى اف َؾـيّ ثـرنتّمبفيَ ،9ؾـيّ کبىت ،2يبؿپيچ مکٕت،3
ثـمبعت ارتًبفي ٔالقيت ،1فـُْگپؾيـي ... ٔ 2تجييٍ کُُؼِ اثقبػ ٔ فـايُؼ تبحيـات ؿمبَّاي
ْنتُؼ؛ ؿمبَّْب ييتٕاَُؼ ػؿ تقييٍ أنٕيتْبي افکبؿ فًٕيي يٕحـ ثٕػِ ٔ ثّ تـٔيذ َگـهْب ٔ
ثبٔؿْبي ييغَي ثپـػافَؼ .آَٓب ييتٕاَُؼ فميؼِ غبنت ؿا تقـيف کـػِ ٔ يبَـ اف لؼؿتيبثي فمبيؼ
ربيگقيٍ ىَٕؼ .ؿمبَّْب ييتٕاَُؼ ثب تٕرّ ثّ َٕؿ ثبفًَبيي يـرش عٕػٔ ،القيت يؼ َؾـ ؿا ػؿ
اؽْبٌ يغبعت ثنبفَؼ .ؿمبَّْب ػؿ آيٕفه ُْزبؿْب ٔ اؿفهْبي يغهٕة اف عـيك افغبي پبػاه
ٔ تُجيّ ثـاي إَاؿ گَٕبگٌٕ ؿفتبؿ َمو کهيؼي ايفب ييکُُؼ .کبؿکـػْبي يغتهف ؿمبَّْب ًْبَُؼ
َؾبؿت ثـ يضيظ ٔ اعالؿؿمبَي يُبمت ،تفنيـ اعالفبت ،تمٕيت ًْجنتگي ٔ حجبت ارتًبفي،
اَتمبل فـُْگ ،آيٕفه ،مـگـومبفي ٔ افقايو َيبط فـػي ٔ ارتًبفي ٔ َ ...يبٌ ييػُْؼ کّ
ؿمبَّْب ييتٕاَُؼ ثّ يخبثّ يٕتٕؿ يضـکي ثـاي تٕمقّ فًم ًَبيُؼ.
پبئٕنٕ يفبنٕپٕك )5005( 3ثب تٕرّ ثّ َٕؿ ؿٔيکـػ ثّ اؿتجبعبت ،اىکبل يغتهف کبؿثـػ
اؿتجبعبت ثـاي تٕمقّ ؿا ػؿ چٓبؿ ثقؼ اٍهي فيـ تـميى ييکُؼ:
رؼٔل ىًبؿِ  :0اىکبل کبؿثـػ اؿتجبعبت تٕمقّ
َٕؿ اؿتجبط
کبؿکـػ
اؿتجبعبت
ْؼف اٍهي

صبنت ػيبنٕگ

صبنت يَٕٕنٕگ
اعالؿ ػْي

الُبؿ

اؿفيبثي

اؿتجبعبت ثـاي تٕاًَُؼمبفي

افقايو آگبْي يب
اؿتمبي ػاَو
يغبعجبٌ کهيؼي

تغييـ َگـىٓب ٔ
ؿفتبؿْبي يغبعجبٌ
کهيؼي

اؿفيبثي ،کبٔه ٔ
تضهيم يٕلقيت

مٓيى کـػٌ ؽيُفقبٌ ػؿ
تًَيى گيـي ػؿثبؿِ
يٕضٕفبت ٔ ينبئم کهيؼي

کبؿثـػ ينهظ
ؿمبَّْبي رًقي

کبؿثـػ ينهظ
ؿمبَّْبي رًقي

ؿٔىٓب ٔ
ؿمبَّْبي
يـرش
يُجـ( :يفبنٕپٕك)51 :5005 ،

عيف گنتـػِاي اف
کبؿثـػ ػيبنٕگ ثـاي تـٔيذ
ؿٔىٓب ثـاي ثـؿمي
ييبؿکت
يٕضٕفبت

1. Agenda Setting
2. Cultivation
3. Spiral of Silence
4. Social Construction of Reality
5. Acculturation
6. Paolo Mefalopulos
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ًْبَغٕؿي کّ رؼٔل فٕق َيق َيبٌ ييػْؼ اؿتجبعبت ؿا ييتٕاٌ ػؿ ػٔ صبنت يکنٕيّ ٔ
تقبيهي ثـاي تٕمقّ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ ػاػْ .ـ چُؼ ػؿ صبنت يَٕٕنٕگ ،يکنٕيّ ٔ فًٕػي ييتٕاٌ
اف اؿتجبعبت ثـاي اعالؿ ػْي ٔ الُبؿ يغبعجبٌ امتفبػِ ًَٕػ ايب ػؿ صبنت ػٔمٕيّ ،افمي ٔ تقبيهي،
ييتٕاٌ اف اىکبل يغتهف اؿتجبعبت ثـاي اؿفيبثي ٔ تضهيم ٔضقيت ٔ يٕلقيت يٕرٕػ ،تـٔيذ
ييبؿکت ٔ تٕاًَُؼمبفي يغبعجبٌ ػؿ رٓت تٕمقّ ثٓـِثـػاؿي ًَٕػ .أنٕيت يبفتٍ «الؼايبت
مغش يضهي تٕمقّ َنجت ثّ ثـَبيّْبي مغش يهي» ٔ «ػاَو يضهي» ػؿ ؿٔيکـػ ييبؿکتي ثـاي
تٕمقّ (ايُبگبکي ،)4 :5004 ،اًْيت ؿمبَّْبي يضهي ؿا ػؿ ايٍ فييُّ َيبٌ ييػْؼ .ثب تٕرّ ثّ
يبْيت ،يبيٕؿيت ٔ مبعتبؿ ؿمبَّْبي يضهي ،ييتٕاٌ اف آَٓب فالِٔ ثـ اعالؿ ؿمبَي ٔ تغييـ
َگـهْبي افکبؿ فًٕيي يضهي ،ثّ يخبثّ فـٍتي ثـاي آميتىُبمي ٔضقيت تٕمقّ يبفتگي ٔ
تٕاًَُؼمبفي ىٓـَٔؼاٌ امتفبػِ ًَٕػ.
ٔ .5-5يژگيْب ٔ ؽـفيتْبي ؿمبَّْبي يضهي
اؿتجبعبت تٕمقّ ،ييتٕاَؼ ثّ ػٔنتْب ػؿ ثيبٌ ميبمتْب ٔ ثـَبيّْب ثّ ىکم ٍضيش ػؿ مغش
يضهي ٔ فـاْى کـػٌ فـٍتْبي ييبؿکت آَٓب يٕؿػ ثٓـِثـػاؿي لـاؿ گيـػ (آگٕاَگب:2121 ،
 .)081ؿمبَّْبي يضهي يكي اف يًٓتـيٍ مينتىْبي ؿمبَّاي ْنتُؼ كّ ػؿ يك صٕفِ
رغـافيبيي يضؼٔػ ٔ ييغٌ ثّ فقبنيت ييپـػافَؼ .ؿمبَّْبي يضهي امبمبً يـثٕط ثّ يكبٌ
رغـافيبيي يب فـُْگ عبٍي ثٕػِ ٔ ينبئم يضهي آٌ ؿا ثّ فثبٌ يضهي ٔ يغبعجبٌ يضهي يغـس
ييًَبيُؼ .آَٓب اؿفهْب ٔ فـُْگْبي يضهي ؿا اَقكبك ييػُْؼ ٔ ثّ يغبعجبٌ ػؿ فٓى يضيظ
ارتًبفي ٔ ينبئم ٔ ييكالت آٌ ٔ َيق ىُبعت ٔ تقبيم ثييتـ ثب مبيـ افـاػ كًك ييكُُؼ.
ؿمبَّْبي يضهي يجتُي ثـ يُبثـ ػؿٌٔ يضهي ثٕػِ ٔ ػؿ عؼيت َيبفْبي يضهي ْنتُؼ (کٕحـي ٔ
آؽؿي .)0822 ،ثـاي ؿمبَّْبي يضهي ،کبؿکـػْبي يغتهفي ييتٕاٌ ثـىًـػ کّ يًٓتـيٍ آَٓب
يتًـکق ثـ «يضهي ثٕػٌ» ،ثّ يخبثّ يقيت اٍهي ايٍ ؿمبَّْبمت .اف يُؾـ ميبمتگؾاؿي ؿمبَّاي،
ػؿثبؿِ ؿمبَّْبي يضهي ،کٕحـي ٔ آؽؿي (ًْبٌ) ضـٔؿتْب ٔ کبؿکـػْبي ؿمبَّْبي يضهي ؿا
ثؼيُگَّٕ يغـس ييکُُؼ:

رسانههای محلی و تىسعه؛ مطالعه مىردی استان زنجان

248

رؼٔل ىًبؿِ ٔ :2يژگيْب ٔ ؽـفيتْبي ؿمبَّْبي يضهي
لبثهيت پـ کـػٌ يضؼٔػيت فيبٌ ٔ فضب ػؿ ؿمبَّْبي
مـامـي

ىُبمبيي ٔ يقـفي ؽـفيتْبي يضهي ػؿ صٕفِْبي
يغتهف افى اف َيـٔي اَنبَي ،يُبثـ عجيقي ،التَبػ ٔ...

ثٕيي کـػٌ ٔ تيـيش يٕضٕفبت ٔ تًَيًبت يهي ٔ
کيٕؿي

فـاْى کـػٌ ايکبٌ ػمتـمي ثّ اثقاؿ ثبفًَبيي ٔ اثقاؿي
اؿتجبعي ثـاي گـِْٔبي فـُْگي

اعالؿؿمبَي ٔ آگبْيػْي يضهي ػؿ يٕؿػ امتبٌ/ىٓـ
ثـاي يـػو آٌ

ؿمبَّاي ثؼيم ٔ ربيگقيٍ ثـاي ؿمبَّْبي ينهظ ثّ
نضبػ مبفيبَي ،يضتٕا ،پغو ٔ يغبعت

«ثبفىُبمي» ،ييـٔفيتػْي ،صفبؽت ،تمٕيت ٔ تـٔيذ
يؤنفّْبي فـُْگي يُبعك يغتهف كيٕؿ

ًَٕػ ثييتـ يزبٔؿت ٔ ػؿثـگيـي ثّ يخبثّ ػٔ يٕؿػ اف
اؿفهْبي عجـي ػؿ اعجبؿ ٔ اعالؿ ؿمبَي يضهي

کخـت گـايي فـُْگي ،ارتًبفي ٔ ؿمبَّاي

ًَٕػي اف ػيٕکـامي ٔ صٕفِ فًٕيي يضهي

ييبؿكت ؿمبَّْبي يضهي ػؿ تٕمقّ ميبمي ،فـُْگي،
ارتًبفي ٔ التَبػي امتبٌْب

لبثهيت ثٓـِيُؼي اف ؿمبَّْبي يضهي ػؿ يٕضٕفبت
يٓى يضهي ًْبَُؼ اَتغبثبت

تضكيى ٔصؼت ٔ اَنزبو يهي اف عـيك تـٔيذ يؤنفّْب ٔ ًَٕػي اف يـػومبالؿ ىؼٌ ؿمبَّْب ٔ افقايو ييبؿکت
فًٕيي
فُبٍـ يهي ٔ پيَٕؼػْي ٔ گـِفػٌ يؤنفّْبي فـُْگ
يضهي ثب يؤنفّْبي فـُْگ يهي
ايزبػ ايكبَبت ٔ ؽـفيتْبي ثييتـ ثـاي ػؿيبفت
ثبفعٕؿػ ٔ تقبيم يغبعجبٌ ثب ؿمبَّ يضهي

فـاْى ىؼٌ ايکبٌ ىُبمبيي امتقؼاػْبي ؿمبَّاي ٔ
آيٕفه َٕآيٕفاٌ ؿمبَّاي

ايزبػ اؿتجبعبت َقػيكتـ ٔ ثييتـ يـػو ٔ ينئٕنيٍ يضهي

يؼيـيت ثضـاٌْبي يضهي اصتًبني

َگبْي ثّ رؼٔل فٕق ،گٕيبي آٌ امت کّ «يضهي ثٕػٌ» کهيؼٔاژِ تًبيي ٔيژگيْبي ؿمبَّْبي
يضهي ثٕػِ ٔ ايٍ ؿمبَّْب ثب تًـکق ثـ يُبثـ ،يضتٕاْ ،ؼف ٔ يغبعت يضهي ثّ فقبنيت ييپـػافَؼ .اف
ايٍ ؿٔ ،ؿمبَّْبي يضهي ؿکٍ يًٓي ػؿ تٕمقّ يضهي ػؿ اثقبػ يغتهف ثٕػِ ٔ ثـاي ًّْ گـِْٔبي
يغبعجبٌ ،اف رًهّ گـِْٔبي ثـگقيؼِ ،پيبوْبي يتُبمجي ؿا عـاصي ،تٕنيؼ ٔ يُتيـ ييکُُؼ.
ٍهٕاتيبٌ ٔ عٕه ثيبٌ ( )0822ػؿ پژْٔيي کّ ثـاي تؼٔيٍ ؿاْجـػْبي يغهٕة ثـاي
ىجکّْبي تهٕيقيَٕي امتبَي ٍؼا ٔ ميًب اف ػيؼگبِ يؼيـاٌ ؿمبَّ يهي ٔ کبؿىُبمبٌ ؿمبَّ اَزبو
ػاػِاَؼ «افقايو افتًبػ ٔ ؿضبيت يغبعجبٌ َنجت ثّ ىجکّْبي امتبَي» ،اؿتمبي ربيگبِ
ىجکّْبي امتبَي َنجت ثّ ىجکّْبي يهي ٔ «فَؼِ َگّ ػاىتٍ عـػِ فـُْگْبي يضهي ْـ
امتبٌ» ؿا ثّ فُٕاٌ مّ ْؼف أنٕيت ػاؿ امتغـاد کـػِاَؼًْ .چُيٍ «ثبفَگـي انگٕي مبعتبؿ
مبفيبَي ٔ ثبفعـاصي ىغهي ػؿ يـاکق»« ،افقايو ثٕػرّ ٍؼا ٔ ميًبي يـاکق امتبَي» ٔ «تٕرّ
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ثييتـ ثّ عٕامت ٔ ييم يغبعجبٌ ػؿ چبؿچٕة يَهضت آَٓب اف عـيك ػؿيبفت ثبفعٕؿػ ٔ تقبيم
ثييتـ ثب يغبعجبٌ» ؿا ثّ فُٕاٌ مّ ؿاْجـػ أنٕيت ػاؿ ىجکّْبي امتبَي اصَب کـػِاَؼ.
 .5-3گـِْٔبي ثـگقيؼِ ثّ يخبثّ ييبَزي ؿمبَّْب ٔ تٕػِ يغبعجبٌ
ؿْجـاٌ فکـي يب گـِْٔبي يـرـ يب ثـگقيؼِ کنبَي ْنتُؼ کّ يٕؿػ افتًبػ ٔ عـف ييٕؿت
ربيقّ لـاؿ ييگيـَؼ ٔ اف ايٍ رٓت يضم ؿرٕؿ يـػو ْنتُؼ .گـِْٔبي يـرـ عجمّْبي
گَٕبگَٕي چٌٕ ُْـيُؼاٌ ،امتبػاٌ ػاَيگبِ ،ؿٔصبَيبٌ ،ؿٔىُفکـاٌ ،کبؿآفـيُبٌ ٔ ثّ عٕؿ کهي
َغجگبٌ ؿا ػؿ ثـ ييگيـَؼ کّ ثـ افکبؿ ،ماليك ٔ اَتغبةْبي يـػو تبحيـ ييگؾاؿَؼ .ػؿ صٕفِ
ربيقّىُبمي «ؿاثـت .کي .يـتٍ »9ىبعٌتـيٍ َؾـيّپـػافي امت کّ ثّ ىـس ٔ تضهيم يفٕٓو
گـِٔ يـرـ پـػاعتّ امت (ٍؼيك مـٔمتبَي ٔ ْبىًيًْ )929 :9359 ،بَغٕؿي کّ ٍؼيك
مـٔمتبَي ٔ ْبىًي (ًْبٌ )926 :ػؿ تيـيش َؾـيّ «گـِٔ يـرـ »5يـتٍ ،ؽيم مُت
ربيقّىُبمي کبؿکـػي ،يغـس ييکُُؼ گـِْٔبي يـرـ ػٔ کبؿکـػ فًؼِ «ُْزبؿي» ٔ
«تغجيمي» ؿا ايفب ييکُُؼ؛ آَٓب ْى يتٕني اَتمبل ثـعي ُْزبؿْب ٔ اؿفهْب ثٕػِ ٔ ْى يالکْب ٔ
يقيبؿْبي الفو ثـاي اؿفيبثي ٔ يضک فػٌ ؿفتبؿْب ٔ ثبٔؿْبي افـاػ ؿا فـاْى ييکُُؼ.
گـِْٔبي يـرـ ؿا ييتٕاٌ ًْبَُؼ ؿْجـاَي ػاَنت کّ افکبؿ ٔ اَؼييّْبي عٕػ يب ػيگـاٌ ؿا
ييـٔفيت ػاػِ ٔ آَٓب ؿا اىبفّ ييػُْؼ .ايٍ ٔيژگي گـِْٔبي يـرـ لـاثت فيبػي ثب َؾـيّ
«رـيبٌ ػٔ يـصهّاي اؿتجبط »3ػاؿػ؛ ايٍ َؾـيّ ثـ آٌ امت کّ اعالفبت ؿمبَّْب ،ثّ ٍٕؿت
غيـينتميى ٔ اف عـيك ؿْجـاٌ فکـي ثّ يـػو ييؿمؼ .ؿْجـاٌ فکـي کنبَي ْنتُؼ کّ اف
ؿمبَّْبي يغتهف امتفبػِ ثييتـي ػاؿَؼ ،ثب ػيگـاٌ ػؿثبؿِ يٕضٕفبت يقيُي ثضج ييکُُؼ ٔ
ثيو اف مبيـيٍ ػؿ مبفيبٌْب ىـکت ييکُُؼ .ايٍ افـاػ کى ٔ ثيو ،ثّ ٍٕؿت يتغٌَ ٔ عجـِ
ثـاي ػيگـاٌ فًم ييکُُؼ ٔ اعالفبتي ؿا کّ اف ؿمبَّْب ثّ ػمت ييآيؼ تقؼيم ييکُُؼ .ثـ
امبك يغبنقبت اَزبو ىؼِ ؿْجـاٌ فکـي ثب ٔيژگيْبي تيغٌ 1ثـ يجُبي اؿفهْب (ايٍ کّ
ىغٌ کينت)ٍ ،الصيت ٔ ىبينتگي( 2ايٍ کّ ىغٌ چّ ييػاَؼ) ٔ د) يٕلقيت عغيـ
ارتًبفي( 3ايٍ کّ ىغٌ چّ کنبَي ؿا ييىُبمؼ) اف ػيگـاٌ يتًبيق ييىَٕؼ (مٕؿيٍ ٔ تبَکبؿػ،
تبَکبؿػ:)305 :9359 ،
1. Robert.K. Merton
2. Reference Group Theory
3. Two-step flow theory
4. Personification
5. Competence
6. Strategic Social Location
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ْـ چُؼ يغبثك يبفتّْب ،ؿْجـاٌ فکـي ثييتـ اف ػيگـاٌ ػؿ يقـُ ؿمبَّْبي يُبمت ثب
فضبي َفٕؽ عٕيو ْنتُؼ (مٕؿيٍ ٔ تبَکبؿػ )306 :9359 ،ايب يکي اف اؿفهْبي انگٕي رـيبٌ
ػٔ يـصهّاي اؿتجبط (ؿمبَّ -ؿْجـاٌ فکـي ٔ ؿْجـاٌ فکـي -پيـٔاٌ) ايٍ امت کّ اؿتجبط رًقي
ٔ ييبٌ فـػي ؿا ثّ ْى پيَٕؼ ييفَؼ .ػؿ يـصهّ َغنت اَتمبل اعالفبت ٍٕؿت ييگيـػ ٔني ػؿ
يـصهّ ػٔو ،ايکبٌ اَتمبل َفٕؽ ثـاي ؿْجـاٌ فکـي فـاْى ييىٕػ .ايٍ ايـ ثّ ايٍ يقُي امت کّ
يزبؿي ىغَي ػؿ تٕاَبيي َفٕؽ ٔ ايزبػ تغييـ ثـ يزبؿي اؿتجبط رًقي ثـتـي ػاؿَؼ (ٔيُؼال ٔ
ًْکبؿاٌ .)900-66 :9343 ،ؿْجـاٌ فکـيَ ،غجگبَي ْنتُؼ کّ ثّ گفتّ ييهق ( )5001ثّ ٔامغّ
يمبو ٔ يٕلقيتيبٌ فـاتـ اف افـاػ فبػي ربيقّ ْنتُؼ .تًَيًبت آَٓب ثنيبؿ يٓى امت ٔ آحبؿ
ثييتـي ثـ ربيقّ ييگؾاؿَؼ فيـا ربيگبِ امتـاتژيک ٔ يُبمت کهيؼي ربيقّ ؿا ػؿ اعتيبؿ ػاؿَؼ
(َمم ىؼِ ػؿ َٕؿيبٌ .)934 :9363 ،ثب تٕرّ ثّ يُقنت ارتًبفي ٔ تٕاٌ ايزبػ تغييـات ارتًبفي ٔ
ْؼايت افکبؿ فًٕيي تٕمظ ؿْجـاٌ فکـي ،ىُبعت ربيگبِ ؿمبَّْبي يضهي َقػ آَٓب ،گٕيبي
َگـهْبي ؿْجـاٌ فکـي ربيقّ ثّ ايٍ ػمتّ اف ؿمبَّْب عٕاْؼ ثٕػ .ثّ فجبؿت ػيگـ ىُبعت
ػيؼگبِْبي گـِْٔبي ثـگقيؼِ ػؿ يک يُغمّ َنجت ثّ فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي آٌ ،ؽـفيتْب ٔ
چبنوْبي ؿمبَّْبي يؾکٕؿ ؿا ػؿ اثقبػ يغتهف ارتًبفي ثٕيژِ َمو تٕمقّ ثغيي آَٓب َيبٌ
عٕاْؼ ػاػ.

 .3ؿٔه تضميك
تضميك صبضـ اف َٕؿ کيفي ثٕػِ ٔ ؿٔه کيفي امتفبػِ ىؼِ يَبصجّ َيًّ مبعتبؿ يبفتّ ثٕػِ امت.
پبمظْب ثب امتفبػِ اف ؿٔه تضهيم يضًٌٕ ،کؼگؾاؿي ٔ يفٕٓوپـػافي ىؼِاَؼًََّٕ .گيـي اف َٕؿ
ْؼفًُؼ ثٕػِ ٔ ػمتّثُؼي گـِْٔبي ثـگقيؼِ ػؿ  90گـِٔ ثّ ٍٕؿت ْؼفًُؼ ٔ ثـ امبك ربيگبِ،
اًْيت ٔ ىًٕنيت ٔ تبحيـگؾاؿي ايٍ گـِْٔب اَزبو ىؼِ امت .گـِْٔبي ييبؿکتکُُؼِ ػؿ تضميك
(يَبصجّ ىَٕؼگبٌ) ،ػِ گـِٔ اف ىٓـَٔؼاٌ فَزبٌ ْنتُؼ کّ ربيگبِ آَٓب ثيو اف ػيگـ گـِْٔبي
ىٓـَٔؼي ػؿ ىکمگيـي مبعتبؿ فکـي ربيقّ يضهي احـگؾاؿ امت .ايٍ گـِْٔب ،ثّ َٕفي ؿْجـاٌ
فکـي ربيقّ ؿا تيکيم ػاػِ ٔ تـکيت يُبمجي اف انگٕي گـِْٔبي ارتًبفي ثـ امبك ضـيت
ٔفَي ثّ ىًبؿ ييؿَٔؼ .ػِ گـِٔ يؾکٕؿ فجبؿتُؼ اف:
گـِٔ أل :امبتيؼ ٔ افضبي ْيبت فهًي ػاَيگبِْب؛ گـِٔ ػٔو :ؿٔصبَيٌٕ ػؿك عبؿد ٔ
يؼاصبٌ؛ گـِٔ مٕو :فقبالٌ ميبمي؛ گـِٔ چٓبؿو :يؼيـاٌ ارـايي َٓبػْبي ػٔنتي ٔ غيـػٔنتي؛
گـِٔ پُزى :ثبفؿگبَبٌ ،ثبفاؿيبٌ ٔ کبؿآفـيُبٌ؛ گـِٔ ىيى :يقهًبٌ؛ گـِٔ ْفتى :فقبالٌ ؿمبَّاي؛
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گـِٔ ْيتى :لضبت ٔ صمٕلؼاَبٌ ،گـِٔ َٓى :پقىکبٌ ٔ يُٓؼمبٌ ٔ گـِٔ ػْى :چٓـِْبي ييٕٓؿ
ٔؿفىي ٔ ُْـي.
ػؿ اَتغبة افـاػ ًََّٕ مقي ىؼ يٕنفّْبي فيـ يؼ َؾـ لـاؿ گيـػ:
رؼٔل ىًبؿِ  :3ىبعٌْبي اَتغبة يَبصجّ ىَٕؼگبٌ
امبتيؼ ٔ افضبي ْيبت فهًي ػاَيگبِْب
ؿٔصبَيٌٕ ػاؿاي تضَيالت ػؿك عبؿد ،تؼؿيل ػؿ مغش صٕفِْبي فهًيّ؛ ٔ يؼاصبٌ ػاؿاي تضَيالت ػاَيگبْي
فقبالٌ ميبمي ػاؿاي تضَيالت ثبالتـ اف فٕق نينبَل
(ػکتـي يب ػاَيزٕي ػکتـا ٔ ػثيـ صقة اف ًّْ اصقاة فقبل ػؿ مغش امتبٌ)
ثبفؿگبَبٌ ٔ ثبفاؿيبٌ ػاؿاي تضَيالت فٕق نينبَل ٔ ثبالتـ ٔ ؿٔمبي اٍُبف ثبفاؿ ٔ کبؿآفـيُبٌ ،افـاػ ثـگقيؼِ يهي
ٔ صؼالم امتبَي
يؼيـاٌ ارـايي اف لجيم يؼيـاٌ فبني ػمتگبِْبي ارـايي امتبٌ يب يقبَٔيٍ يؼيـکم
فقبالٌ ؿمبَّاي ،ىبيم مـػثيـاٌ َيـيبت ،عجـگقاؿيْب ،ثـَبيّمبفاٌ ؿاػيٕ ٔ تهٕيقيٌٕ
يقهًبٌ ػاؿاي صؼالم  50مبل مبثمّ کبؿ ٔ ًْچُيٍ تضَيالت کبؿىُبمي اؿىؼ ثّ ثبال
لضبت ٔ صمٕلؼاَبٌ پبيّ يک
پقىکبٌ فٕق تغٌَ ٔ يُٓؼمبٌ ػاؿاي تضَيالت ػکتـا
چٓـِْبي ييٕٓؿ ٔؿفىي ٔ ُْـي ػاؿاي يؼالْبي رٓبَي ٔ يهي ٔ يب صؼالم امتبَي

تقؼاػ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ َ 30فـ ثٕػِ ٔ اف ْـ گـِٔ َ 3فـ اَتغبة ٔ َؾـات آَٓب ثب امتفبػِ اف
يَبصجّ َيًّ مبعتبؿيبفتّ گـػآٔؿي ٔ تضهيم ىؼِ امت.
ػؿثبؿِ «اؿفيبثي کيفيت» ػؿ ؿٔهْبي کيفي (ًْبَُؼ تضميك صبضـ)ًْ ،بَغٕؿي کّ ييػاَيى
يقيبؿْبي يغتهفي تٕمظ ؿٔهىُبمبٌ ٍبصتَؾـ يغـس ىؼِ امت .ثـاي يخبل ييتٕاٌ ثّ .0
«يقيبؿ افتًبػپؾيـي( »9ثبٔؿپؾيـي ،اَتمبلپؾيـي ،اعًيُبٌپؾيـي ٔ تبييؼپؾيـي) .2 ،يقيبؿ
3
يخهجمبفي( 5يخهجمبفي ؿٔهىُبعتي ،ػاػِاي ،پژْٔيگـَ ،ؾـيّ يب ؿٔيکـػ) .8 ،يقيبؿ ٍضت
(ٍضت ْنتيىُبميٍ ،ضت آيٕفىيٍ ،ضت فًهي ٔ تبکتيکي) ٔ ثنيبؿي اف يقيبؿْبي ػيگـ
1. Trustworthiness
2. Triangulation
3. Authenticity
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اىبؿِ کـػ (يضًؼپٕؿْ .)22-28 :0888 ،بيـمهي 9ؿٔايي کيفي ؿا ييقاَي اف مبفگبؿي ييػاَؼ کّ
اف عـيك آٌ ،يٕاؿػ ثّ يک يمٕنّ ييبثّ ،تٕمظ ييبْؼِ گـاٌ يتفبٔت يب يک ييبْؼِگـ ٔاصؼ ػؿ
يُبمجتْب ٔ يٕلقيتْبي يتفبٔت انَبق ييىٕػ (يضًؼپٕؿًْ ،بٌ .)81 :اف ايٍ ؿٔ ثّ گفتّ
يضًؼپٕؿ ،ػؿ تضميك کيفي ،ؿٔايي فجبؿت امت اف اعًيُبٌپؾيـي ٔ ًْنبفي .ثب تٕرّ ثّ ايُکّ
فـايُؼ کؼگؾاؿي کيفي ٔ امتغـاد يضبييٍ ػؿ ايٍ تضميك تٕمظ يک َفـ (يضمك) اَزبو گـفتّ
امت مقي ىؼِ امت اف کؼْب ٔ يضبييٍ ييبثّ ثّ يضتٕاي ييبثّ امتفبػِ ىٕػ .اف ايٍ ؿٔ ػؿ ايٍ
تضميكَٓ ،بيت ػلت ثّ فًم آيؼِ امت کّ ًْنبفي ػؿ کؼگؾاؿي ٔ يمٕنّثُؼي يضبييٍ ثّ عٕؿ
کبيم ؿفبيت ىٕػًْ .نبفي يؾکٕؿًْ ،بٌ «افتجبؿ يقُبيي »5امت کّ تٕمظ يبيـيُگ ()2102
َيق ػؿ تضهيم يضتٕاي کيفي يغـس ىؼِ امت .ايٍ َٕؿ افتجبؿ َبؽـ ثـ يقُبي صبٍم ىؼِ اف يتٍ
امت کّ ػؿ کؼگؾاؿي ٔ يمٕنّثُؼي ثبيؼ ؿفبيت ىٕػًْ .بَغٕؿي کّ ؽکـ ىؼ ػؿ اثتؼا ،يتٍ تًبيي
يَبصجّْب پيبػِ ىؼِ ٔ مپل تٕمظ عٕػ يضمك کؼگؾاؿي ٔ تضهيم يضًٌٕ ىؼِ امت .ػؿ
انَبق کؼْب ٔ يمٕنّثُؼي آَٓب چُؼ ثبؿ تغجيك الفو ٍٕؿت گـفتّ امت کّ اف امتًـاؿ کؼْب ٔ
يضبييٍ ييبثّ ثـاي يتٍ ييبثّ اعًيُبٌ صبٍم ىٕػًْ .چُيٍ فـايُؼ َؾبويُؼ ػؿ کم تضميك
ؿفبيت ىؼِ ٔ ييتٕاٌ اػفب کـػ کّ يبفتّْبي تضميك صبضـ ثب تٕرّ ثّ اىجبؿ ثّ ػمت آيؼِ ،اف
لبثهيت تقًيى تضهيهي ثباليي ثـعٕؿػاؿَؼ.
ىيِٕ کؼگؾاؿي َيق ،ثب تٕرّ ثّ ؿٔه تضميك ،اف َٕؿ امتمـايي ٔ يتٍ ثُيبػ ثٕػِ ٔ ثّ عٕؿ
ينتميى ٔ ػمتي اف عـيك عٕاَو ػاػِْب ٔ تٕرّ ثّ ينبئم يغـس ىؼِ تٕمظ ييبؿکت کُُؼگبٌ
2
ػؿ تضميك امتغـاد ىؼِ امت .ثب تٕرّ ثّ ػيؼگبِْبي افـاػي چٌٕ ُْيُکْ ،3بتـ ٔ 1ثيهي
(« )810-828 :0822يضتٕاي کهي»« ،تٕرّ ثّ تکـاؿ» ٔ «کيف يفبْيى امبمي» يجُبي
کؼگؾاؿي ثٕػِ امت .ايب ػؿ اَتغبة يضبييٍ کهي ،ػؿ يٕاؿػي اف ؿٔه ليبمي امتفبػِ ىؼِ امت؛
يقُي َؾـيبت اؿتجبعي ٔ کبؿکـػْبي ؿمبَّْب يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفتّ امت.

 .1يبفتّْبي تضميك
ػيؼگبِْبي گـِْٔبي ثـگقيؼِ ىٓـَٔؼي فَزبٌ ػؿثبؿِ کبؿکـػْب ٔ فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ػؿ
اثقبػ يغتهف تٕمقّ امتبَي ثّ تفکيک ػؿ ايٍ ثغو اؿائّ ييىٕػ.
1. Hammersley
2. Semantic Validity
3. Hennink
4. Hutter
5. Bailey
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 .2-0فؼو آىُبيي ثب ؿمبَّْبي يضهي امتبٌ
فًؼِ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ىُبعت اَؼکي اف ؿٔفَبيّْبي يضهي فَزبٌ ػاؿَؼ« .فيبػ يغبنقّ َکـػِاو
ٔ آىُبيي َؼاؿو» پبمظ پـتکـاؿي ثٕػ کّ ػؿ ثييتـ يَبصجّْب ؽکـ ىؼِ امت .اعالؿ ثـعي اف
يَبصجّ ىَٕؼگبٌ َيق ثييتـ َبىي اف اؿتجبط کبؿي ًْبَُؼ فقبنيت ؿمبَّاي يب صمٕلي ثٕػِ امت.
صتي ثقضي اف فُبٔيٍ ؽکـ ىؼِ ،ؿٔفَبيّ َجٕػِ ٔ ْفتَّبيّ يب يبُْبيّ ْنتُؼًْ .بَُؼ ؿٔفَبيّْب،
فًؼِ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ آىُبيي اَؼکي ثب َيـيبت اػٔاؿي ػاىتّ ٔ تُٓب ثـعي اف آَٓب فُبٔيٍ
ٍضيش تقؼاػي اف َيـيبت ؿا ؽکـ کـػِاَؼَ .کتّ يٓى ػؿ ايٍ فييُّ فؼو تفکيک ؿٔفَبيّْب ثب
َيـيبت ػٔؿِاي امت کّ کبيال ػؿ پبمظْبي يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ييٕٓػ امت« .يبػو ًَيآيؼ»،
«صضٕؿ ؽٍْ َؼاؿو»ْ« ،يچ اعالفي َؼاؿو» ٔ «ًَيعٕاَى» پبمظْبيي ْنتُؼ کّ ثييتـيٍ تکـاؿ
ؿا ػاىتُّاَؼ .ثُبثـايٍ ،ييتٕاٌ گفت ييقاٌ آىُبيي يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ثب ؿٔفَبيّْب ٔ َيـيبت
اػٔاؿي ثنيبؿ پبييٍ ثٕػِ امت.
ػؿثبؿِ ىجکّ اىـاق ٔ ؿاػيٕ امتبَي فَزبٌ َيق ،اغهت ييبؿکت کُُؼگبٌ ،ثب فُبٔيٍ ثـَبيّْبي
يغتهف ايٍ ىجکّ آىُبيي ثنيبؿ اَؼکي ػاىتُؼ .فؼِاي ػيگـ ثب تٕرّ ثّ فؼو آىُبيي ثب فُبٔيٍ
ثـَبيّْب ثّ يٕضٕفبت يب ؿٔيکـػْبي آَٓب اىبؿِ ييکُُؼ؛ «ثـَبيّ ٔيژِ ؿٔمتب»« ،ثـَبيّْبي
عجـي»« ،اعجبؿ امتبَي»« ،گفتگْٕبي ميبمي»« ،ثـَبيّْبي ٔؿفىي»« ،ثـَبيّْبي التَبػي»،
«يُبمجتْبي يؾْجي»« ،ثـَبيّْبيي ثب صضٕؿ ينئٕالٌ ٔ يؼيـاٌ يضهي»« ،ثـَبيّْبي يؾْجي»،
«ػمتّْبي فقاػاؿي صنيُيّ ٔ فيُجيّ فَزبٌ» اف ايٍ رًهّاَؼ .صتي تقؼاػ يضؼٔػي ثّ يزـي
گقاؿىگـ يکي اف ثـَبيّْب اىبؿِ ييکُُؼ کّ ػالنت ثـ اىتٓبؿ ٔ چٓـِ ىؼٌ يزـي ثـَبيّ ػاؿػ.
ثُبثـايٍ ،ييغٌ امت کّ ىجکّ اىـاق ػؿ ثـَؼ مبفي ثـَبيّْبي عٕػ يٕفميت چُؼاَي َؼاىتّ ٔ
اغهت يَبصجّ ىَٕؼگبٌ فُبٔيٍ ثـَبيّْبي ايٍ ىجکّ ؿا ثّ يبػ َؼاؿَؼ .يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ػؿ پبمظ
ثّ ايٍ کّ مٕال کّ َبو يکي اف ثـَبيّْبي يـثٕط ثّ ينبئم ٔ يٕضٕفبت التَبػي ،فـُْگي،
ميبمي ٔ ارتًبفي فَزبٌ ؿا ؽکـ کُُؼ اغهت افالو کـػَؼ کّ ثـَبيّْب ؿا َؼيؼِ ،يب فُبٔيٍ
ثـَبيّْب ؿا ًَيػاَُؼ ٔ يب ثّ عبعـ َؼاؿَؼًْ .بَُؼ پبمظ مٕال لجم ،تقؼاػي اف يَبصجّ ىَٕؼگبٌ
ثّ يٕضٕفبت ثـعي اف ثـَبيّْب اىبؿِ ييکُُؼ؛ ًْبَُؼ «اعالق ،ؿفتبؿ ٔ افتمبػات يـػو»َ« ،ضِٕ
فَؼگي يـػو»« ،اعجبؿ»« ،ثـَبيّْبي عجـي»« ،ثـَبيّْبي التَبػي»« ،ثـَبيّْبي عبَٕاػِ»،
«ثـَبيّْبي ييبٔؿِ» ٔ َ ...گبْي ثّ تقؼاػ يضؼٔػي اف فُبٔيٍ َيبٌ ييػْؼ کّ ىُبعت
گـِْٔبي ثـگقيؼِ اف فُبٔيٍ ثـَبيّْبي ىجکّ اىـاق ثنيبؿ پبييٍ امتًْ .بَُؼ ثـَبيّْبي ىجکّ
اىـاق ،اغهت يَبصجّ ىَٕؼگبٌ اعالفي اف فُبٔيٍ ثـَبيّْبي ؿاػيٕ فَزبٌ َؼاؿَؼ .فؼو آىُبيي ثب
فُبٔيٍ ثـَبيّْبي ؿاػيٕ ،ثييتـ اف ييقاٌ فؼو آىُبيي ثب ثـَبيّْبي ىجکّ اىـاق امتًْ .چُيٍ
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ػؿ پبمظ ثّ افالو َبو يکي اف ثـَبيّْب ثب يٕضٕفبت التَبػي ،فـُْگي ،ميبمي ٔ ارتًبفي ،اکخـ
پبمغگٕيبٌ َّ ثّ فُبٔيٍ ثـَبيّْب ثهکّ ثّ يٕضٕفبت ،مبعتبؿ ثـَبيّ ،فيبٌ پغو ٔ يغبعجبٌ
آَٓب اىبؿِ کـػَؼ.
َ .1-5مو ؿمبَّْبي يضهي ػؿ تٕمقّ التَبػي؛ ثـرنتّ مبفي ؽـفيتْب ٔ ثنيذ فًٕيي
اف ػيؼگبِ ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك صبضـ ،يًٓتـيٍ َموْبي ؿمبَّْبي يضهي ػؿ رٓت
تٕمقّ التَبػي امتبٌ فجبؿتُؼ اف:
رؼٔل ىًبؿِ  :2يًٓتـيٍ عظ يييْبي التَبػي يغجٕفبت ٔ ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي اف ػيؼگبِ ييبؿکت کُُؼگبٌ
يضبييٍ اٍهي

کؼْب

ثـرنتّمبفي

يقـفي تٕاًَُؼيْبي التَبػي امتبٌ /تٕرّ ٔيژِ ثّ ٔيژگيْبي التَبػي عبً
يُغمّ /اعالؿؿمبَي ػؿثبؿِ ينبئم ؿٔف التَبػ ٔ اؿف /صًبيت اف کبؿآفـيُي /کيبٔؿفي،
ٍُقت ٔ يقؼٌ /پييـفت ىٓـمتبٌْب /اصؼاث کبؿعبَّ ٔ کبؿگبِْب /اعجبؿ التَبػي/
يقـفي کبؿآفـيُبٌ ،تجهيغ تٕنيؼيْب /تجهيغ يضَٕالت کيبٔؿفي

ُْزبؿْبي التَبػي

ىفبف مبفي ينبئم التَبػي /تغييـ ٔ اٍالس انگٕي يَـف ػؿ ثيٍ يـػو

ثنيذ فًٕيي

آگبْي ػْي ثّ يـػو اف مينتى ٔ َؾبو /افقايو ؿَٔك التَبػي ػؿ امتبٌ /ؿَٔك ثغيي
ثّ تٕنيؼ ثّ فُٕاٌ ميبمت کهي /تمٕيت التَبػ امتبٌ ٔ ربيقّ /يؼيـيت تالعًبت
التَبػي /يمبثهّ ثب تضـيىْبي التَبػي ػىًٍ
يقغٕف ثّ ْؼف گؾاؿيْبي ػٔنت /ؿفـ يٕاَـ تٕنيؼ /تجييٍ ميبمتْبي التَبػي
کيٕؿ ٔ ًْنٕ کـػٌ يـػو ثب ميبمتْبي ػٔنت ٔ يزهل /يقـفي ٔ تجييٍ يضٕؿْب ٔ
ػمتٕؿانقًمْبي کيٕؿي ًْبَُؼ ىقبؿ مبل /پٕىو ٔ پيگيـي ثـَبيّْبي ػمتگبِْبي
ارـايي ػؿ فييُّ ميبمتْب ٔ ػمتٕؿانقًمْبي کيٕؿي

پييـفت التَبػي

تٕمقّ ٔ پييـفت امتبٌ /ىکٕفبيي التَبػ امتبٌ /ؿىؼ التَبػي امتبٌ

تٕاًَُؼمبفي

تٕاًَُؼمبفي افـاػ ٔ عبَٕاػِْب (ثٕيژِ ػؿ ىـايظ تضـيى) /اىتغبل ٔ کبؿآفـيُي /افقايو
آگبْي ربيقّ /تٕاًَُؼمبفي افـاػ ػؿ کنت ٔ کبؿ

يغبنجّگـي

اَتمبل َيبفْبي يـػو /ثيکبؿي رٕاَبٌ ٔ اىتغبلفايي ثـاي آَٓبٔ /ضقيت التَبػي يـػو/
عـس ييکالت التَبػ کم کيٕؿ ٔ امتبٌ

اعالؿؿمبَي التَبػي ،يقـفي ؽـفيتْبي التَبػي ،ثنيذ فًٕيي ،تٕاًَُؼمبفي ٔ يغبنجّگـي
ؿا ييتٕاٌ ثّ يخبثّ ؿاْجـػْبيي اٍهي ػاَنت کّ اف َؾـ يَبصجّ ىَٕؼگبٌْ ،ى يغجٕفبت ٔ
پبيگبِْبي عجـي ٔ ْى ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ػؿ ؿامتبي پييـفت ٔ تٕمقّ التَبػي امتبٌ ػؿ
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ػمتٕؿ کبؿ لـاؿ ػاػِاَؼَ .کتّ يٓى ػؿ ايٍ فييُّ صزى ثبالي کؼْبيي امت کّ ؽيم يضًٌٕ
«ثنيذ فًٕيي» ثـاي تٕمقّ التَبػي ،تٕمظ ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك يغـس ىؼِ امت .ثّ
فجبؿت ػيگـ ؿمبَّْبي يضهي امتبٌ ػؿ ربيگبِ اؿتجبعبت تٕمقّ ثغو ،مقي ييًَبيُؼ کبؿکـػ
ثنيذ فًٕيي ؿا ثٕيژِ ػؿ ىـايظ التَبػي َبيُبمت فقهي ػَجبل کُُؼَ .کتّ ػيگـ ػؿ ايٍ فييُّ
تيبثٓبت ثيٍ عظ يييْبي ػٔ ػمتّ ؿمبَّْبي يضهي ييغٌ امت؛ يقُي اف َؾـ ييبؿکت
کُُؼگبٌ ،عظ يييْبي التَبػي ْى ٍؼا ٔ ميًب ٔ ْى يغجٕفبت فهيـغى تفبٔت ػؿ يبنکيت
آَٓب ييبثّ ْى امت.
 .1-3ؿمبَّْبي يضهي ٔ تٕمقّ فـُْگي؛ اف ثبفًَبيي فـُْگ يضهي تب اىبفّ فـُْگ فًٕيي يغهٕة
رؼٔل فيـ يضبييٍ اٍهي ٔ کؼْبي فيـيزًٕفّ آَٓب ؿا ػؿثبؿِ َمو ؿمبَّْبي يضهي ػؿ رٓت
تٕمقّ فـُْگي امتبٌ فَزبٌ َيبٌ ييػْؼ .ثبفًَبيي يٕنفّْبي فـُْگ يضهي ،اىبفّ فـُْگ
فًٕيي يـرش ،اعالؿ ؿمبَي ؿٔيؼاػْبي فـُْگي امتبٌ ٔ تجييٍ ميبمتْبي فـُْگي صبکًيت
يضبييٍ اٍهي يغـس ىؼِ ػؿ ػيؼگبِْبي ييبؿکت کُُؼگبٌ امتَ .کتّ لبثم تٕرّ ػؿ
ػيؼگبِْبي يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ،عظ يييْبي ييبثٓي امت کّ ثـاي ؿمبَّْبي يضهي عٍَٕي
اف يک مٕ ٔ ٍؼا ٔ ميًب اف مٕي ػيگـ يغـس ىؼِ امت.
رؼٔل ىًبؿِ  :1يًٓتـيٍ ميبمتْبي فـُْگي يغجٕفبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب
يضبييٍ

کؼْب

ثبفًَبيي فُبٍـ ثبفًَبيي آػاة ٔ ؿمٕو يضهي ،فثبٌ ،اػثيبت ٔ ىقـ ،مجک فَؼگي /صفبؽت اف فـُْگ /آگبْي ػْي
فـُْگ يضهي ػؿثبؿِ آػاة ٔ ؿمٕو يضهي ٔ ؿمًي ثٕيژِ ػؿ يُبمجتْب (ؿيضبٌ ٔ يضـو) ٔ چگَٕگي ثـگقاؿي
يـامًبت /ىغَيتػْي ارتًبفي ٔ اٍبنتػْي ثّ يـػو فَزبٌ /يقـفي ايبکٍ تبؿيغي /اعالؿ
ؿمبَي (آگبْي ػْي) ػؿثبؿِ آػاة ٔ ؿمٕو
فـُْگ پؾيـي ؿفتبؿْبي ارتًبفي ٍضيش /تـٔيذ يمٕنّ فـُْگ ػؿ ربيقّ /اؿتمبي مغش فـُْگ ربيقّ /اؿتمبي
فـُْگ امتفبػِ ٍضيش اف اثقاؿْبي َٕيٍ اؿتجبعي  /تقبيم يُبمت ثب ًْؼيگـ /تـٔيذ ينبئم اعاللي/
تـٔيذ ػيٍ ٔ يؾْت /اؿتمبي فـُْگ يغبنقّ /ايزبػ يضيغي ىبػ ٔ ايٍ ٔ عٕة ثـاي عبَٕاػِْب/
اؿتمبي مغش فـُْگي يـػو /تـٔيذ فـُْگ ػؿ ربيقّ /عـس ينبئم ٔ يٕضٕفبت يـثٕط ثّ َٕرٕاَبٌ ٔ
رٕاَبٌ /آيٕفه ٔ پـٔؿه ٔ آيٕفه فبني
اعالؿ ؿمبَي پٕىو ٍـف ٔ غيـتضهيهي ؿعؼاػْبي فـُْگي امتبٌ /عـس ينبئم ؿٔف فـُْگي /اعالؿؿمبَي ٔ َمؼ
فًهکـػ ٔ الؼايبت اؿگبٌْب ٔ ػمتگبِْبي فـُْگي ٔ اؿائّ پييُٓبػ /ثبفًَبيي ؿعؼاػْبي فـُْگي/
افقايو اعالفبت يـػو /اؿتمبي آگبْيْبي فًٕيي
اىبفّ ميبمت ثبفعـس ميبمتْبي کهي فـُْگي کيٕؿ /ثبال ثـػٌ َـط ييبؿکت ػؿ ينبئم فـُْگي /يمبثهّ ثب تٓبرى
فـُْگي يغهٕة فـُْگي /يقغٕف ثّ ْؼفگؾاؿيْبي ػٔنت ٔ عـفؼاؿي اف صبکًيت ػؿ يٕالـِ تفبٔت َؾـ ثيٍ ػٔنت ٔ صبکًيت
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 .1-1ؿمبَّْبي يضهي ٔ تٕمقّ ارتًبفي؛ آميتىُبمي ٔ ربيقّپؾيـي
اف َؾـ ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ،يًٓتـيٍ کبؿکـػْبي ؿمبَّْبي يضهي ػؿثبؿِ تٕمقّ
ارتًبفي فجبؿتُؼ اف :عـس آميتْبي ارتًبفي ٔ ؿاْکبؿْبي يمبثهّ ثب آَٓب ،تـٔيذ اؿفهْب ٔ
ُْزبؿْبي ارتًبفي ٔ تمٕيت مـيبيّ ارتًبفي .اف ايٍ يُؾـ ؿٔىٍ امت کّ ثّ افتمبػ ييبؿکت
کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ،ؿمبَّْبي يضهي ػؿ رٓت ىُبمبيي ٔ يجبؿفِ ثب چبنوْبي ارتًبفي ٔ
تمٕيت حجبت ارتًبفي تاله ييکُُؼ.
رؼٔل ىًبؿِ  :6يًٓتـيٍ ميبمتْبي ارتًبفي يغجٕفبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب
يضبييٍ

کؼْب

آميتْبي

اَقکبك ييکالت ارتًبفي ٔ پيؼا کـػٌ ؿاِ صهٓبي ايٍ ييکالت /ىُبمبيي ٔ عـس ييکالت ٔ

ارتًبفي

يقضالت ارتًبفي /ثـؿمي ؿاْکبؿْبي ؿفـ ٔ يمبثهّ ثـاي يقضالت ارتًبفي /عـس ييکالت
ربيقّ ثّ ٍٕؿت ينتًـ

ربيقّپؾيـي

ثبال ثـػٌ مغش ػاَو ارتًبفي افـاػ /ؿىؼ ارتًبفي /اىبفّ اصتـاو ثّ ًْؼيگـ /آيٕفه ينبئم
ىٓـَٔؼي /تـٔيذ اعالق ٔ ؿفتبؿ يُبمت ػؿ ربيقّ /فـُْگ مبفي ػؿثبؿِ ثٓؼاىت /فـُْگ مبفي
ػؿثبؿِ انگٕي يَـف /تيٕيك يـػو ثّ انقايبت فَؼگي ارتًبفي /فـُْگ ىٓـَٔؼي /اؿتمبي َـط
ييبؿکت ػؿ ينبئم ارتًبفي /تمٕيت ؿفتبؿْبي ٍضيش ػؿ ربيقّ /يقغٕف ثّ اْؼاف صبکًيت

مـيبيّ

ايزبػ ٔ تمٕيت ًْجنتگي ٔ اؿتجبعبت ارتًبفي /اتضبػ يهي ٔ تمٕيت افتًبػ فًٕيي (يـػو ٔ مينتى ٔ

ارتًبفي

ثـفکل) /اىبفّ ػمتگيـي اف ًْؼيگـ /تمٕيت ؿٔاثظ ثيٍ يـػو /اؿتمبي تفبْى ٔ ًٍيًتْب

 .2-1ؿمبَّْبي يضهي ٔ تٕمقّ ميبمي؛ تُٕؿ کبؿکـػْبي ميبمي ؿمبَّْبي عٍَٕي ٔ ٍؼا ٔ ميًب
اف َؾـ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ،تيـيش ميبمتْبي َؾبو ،تمٕيت ْٕيت يهي ،افقايو ييبؿکت ميبمي
ٔ اؿتمبي فـُْگ ميبمي يًٓتـيٍ يضبييُي ْنتُؼ کّ ؿمبَّْبي يضهي امتبٌ ػؿ ؿامتبي
تٕمقّ ميبمي ػؿ ػمتٕؿ کبؿ لـاؿ ػاػِاَؼ .ثب تٕرّ ثّ ٔرٕػ تفبٔتْبيي ييبٌ ػٔ ػمتّ ؿمبَّ،
ثـفکل مّ رؼٔل لجهيًْ ،بَغٕؿي کّ ىکم فيـ َيق َيبٌ ييػْؼ عظ يييْبي ػٔ ػمتّ
ؿمبَّ يؾکٕؿ ثب ْى تفبٔتْبيي ػاؿَؼ.
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رؼٔل ىًبؿِ  :2يًٓتـيٍ عظ يييْبي ميبمي يغجٕفبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب
ؿمبَّ

يغجٕفبت

ٍؼا ٔ ميًب

يضبييٍ

کؼْب

کؼْب

اعالؿ ؿمبَي

اَتمبل اعجبؿ ٍضيش ٔ ثّ ؿٔف ثـاي يـػو

ثـؿمي ينبئم ميبمي کيٕؿ ػؿ اثقبػ ػاعهي ٔ عبؿري

هسبئل هجتال ثِ سٍص

ٍسٍد کن ثِ هجبحث سيبسی ثِ دليل کَچک ثَدى استبى ٍ
سيبسی ًجَدى هسئَليي استبى

فشٌّگ سيبسی

ثبال ثشدى شؼَس سيبسی افشاد دس جبهؼِ

آگبّی دّی سيبسی ثِ هشدم

هشبسکت سيبسی

تشَیق هشدم ثِ هشبسکت سيبسی

تشٍیج هشبسکت حذاکثشی

اطالعدّی دسثبسُ هَضَػبتی چَى اًتخبثبت
هجلس ٍ شَساّب

تشٍیج ٍ اًؼکبس ششکت دس ساّپيوبییّب
تشَیق هشدم ثِ ششکت دس اًتخبثبت
تشَیق هشدم ثِ هشبسکت فؼبل دس حَصُ سيبست

َّیت ٍ ّوجستگی
هلی

ثشقشاسی ٍحذت هلی

سيبستّبی ًظبم

تجييي سيبستّبی ًظبم

تشٍیج ٍحذت ثيي جٌبحّبی سيبسی
یکپبسچِ کشدى هلت
هقبثلِ ثب آهشیکب ٍ اتحبد ثيي هشدم
دس هقبثل آهشیکب ٍ اسشائيل
تشٍیج هسبئل اػتقبدی سيبسی
اشبػِ ششکت دس ًوبص جوؼِ /پَشش ًوبص جوؼِ

اطالع سسبًی دسثبسُ هسبئل سيبسی کل
کشَس

جلت اػتوبد ثِ سيبستّبی ًظبم ٍ دٍلتّبی هختلف
پيشٍی ثيشتش اص سيبست حبکويت(دس هقبیسِ ثب دٍلت)

 .2-6ييقاٌ يٕفميت يغجٕفبت ػؿ تضمك اْؼاف تٕمقّ
ىکم فيـ يٕفميت يب فؼو يٕفميت يغجٕفبت ػؿ تضمك اْؼاف ميبمي ،فـُْگي ،التَبػي ٔ
ارتًبفي ؿا اف َؾـ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ َيبٌ ييػْؼ .صٕفِْب ٔ ػاليم ؽکـ ىؼِ ػؿثبؿِ فؼو
يٕفميت يغجٕفبت ػؿ اثقبػ تٕمقّ ،ثييتـ اف مٕيّ يخجت آٌ ثٕػِ ٔ ييبؿکت کُُؼگبٌ افتمبػ ػاؿَؼ
کّ يغجٕفبت ػؿ ْـ چٓبؿ ثقؼ تٕمقّ ،اف تبحيـگؾاؿي الفو ثـعٕؿػاؿ َجٕػِاَؼ .ثـاي ًََّٕ ػؿ فييُّ
تٕمقّ فـُْگي فًؼِ ييبؿکت کُُؼگبٌ ؽکـ کـػِاَؼ کّ يغجٕفبت يضهي ثّ امتخُبي يٕفميت ػؿ
ثبفًَبيي يُبمت آييٍْبي صنيُي ،ػؿ تٕمقّ يٕنفّْبي ػيگـ فـُْگ ثٕيي ضقيف ثٕػِ ٔ
تبحيـگؾاؿي الفو ػؿ فييُّ تٕمقّ فـُْگي ؿا َؼاىتّاَؼ .ػاليم ؽکـ ىؼِ ػؿ ايٍ فييُّ فجبؿتُؼ اف:
َؼاىتٍ امتـاتژي ييغٌ ،فمؼاٌ يضتٕاي غُي ٔ تبحيـگؾاؿ ،ػٔ لغجي کـػٌ ربيقّ ٔ ضقف ػؿ
رؾة اکخـيت يـػو ٔ ميبمت فػگي يغجٕفبت.
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دالیل عدم
موفقیت

دالیل موفقیت

هضوَى اصلی :ػذم تبثيشگزاسی
هضوَى فشػی :ػذم کوک ثِ حل
هشکالت اقتصبدی استبى ثِ دليل اتخبر
سٍیکشد هلی
هضوَى فشػی :ػذم هَفقيت دس آگبّی
ثخشی ثِ هشدم ٍ حل هسبئل اقتصبدی
هضوَى اصلی :هحتَای ضؼيف
هضوَى فشػی :فبقذ شٌبخت کبفی اص
اقتصبد استبى ٍ ػذم اسائِ تحليل ّبی
هٌبست

هضوَى اصلی :تَسؼِ فشٌّگ دیٌی
هضبهيي فشػی :هَفق دس اًؼکبس
آیيٌْبی هزّجی( شَس حسيٌی دس
صًجبى)

هضوَى اصلی :ضؼف دس تَسؼِ فشٌّگ ثَهی ٍ هحلی
هضوَى اصلی :ػذم تبثيشگزاسی الصم
هضبهيي فشػی :فبقذ استشاتژی هشخص/فبقذ هحتَای
غٌی /کن تَجْی ثِ سسبلت اصلی هطجَػبت دس حَصُ
فشٌّگ /ػذم احيبی سٌتْبی خَة /ػذم هَفقيت دس
جلت ّوِ یب اکثشیت هشدم ٍ دٍ قطجی شذى جبهؼِ دس
گشایشْبی هزّجیٍ /جَد ًبسسبیيْبی اخيش دس فشٌّگ
ػوَهی کشَس ثِ هثبثِ ًوَدی اص ػذم هَفقيت سسبًِ ّب/
ػذم شبداة ثَدى هشدم
هضوَى اصلی :اٍلَیت یبفتي اقتصبد ثش فشٌّگ
هضوَى فشػی :کوشًگ شذى تَجِ ثِ اهَس فشٌّگی ثِ
دليل هشکالت هؼيشتی ٍ اقتصبدی هشدم دس سبلْبی
اخيش
هضوَى اصلی :سيبست صدگی سسبًِ ّب

هضوَى اصلی :اسائِ ساّکبسّب
هضبهيي فشػی :تجييي هٌبست ساّکبسّبی
ثْجَد اٍضبع اقتصبدی استبى

تَسؼِ اقتصبدی

تَسؼِ فشٌّگی

هضوَى اصلی :ػذم
تبثيشگزاسی کبفی
هضوَى اصلی :هشکالت
اجتوبػی ًبشی اص هشکالت
اقتصبدی

هضوَى اصلی :جبهؼِ پزیشی
هضبهيي فشػی :استجبطبت اجتوبػی،
سفتبسّبی اجتوبػیّ ،وجستگی،
هذیشیت سبختبس اجتوبػی

هضوَى اصلی :تبثيشات غيشهلوَس
هضبهيي فشػی :فبقذ ثشًبهِ سیضی ٍ ّذف
هشخص ٍ هؼيي /گشایش صیبد ثِ تفکشات
هختلف ٍ ػذم ثجبت دس سٍیکشدّب

هضوَى اصلی :هشبسکت سيبسی
هضبهيي فشػی :استقبی هشبسکت
سيبسی ٍ اًتخبثبتی هشدم
هضوَى اصلی :اخجبس ٍ تفبسيش سيبسی
هتوبیض
هضبهيي فشػی :هَفق دس ثيبى
هَضَػبتی کِ دس صذا ٍ سيوب اهکبى
طشح آًْب ٍجَد ًذاسد
هضوَى اصلی :فشٌّگ سيبسی
هضبهيي فشػی :ػولکشد هٌبست ثب
تَجِ ثِ اصالح دیذگبّْبی هشدم

تَسؼِ اجتوبػی

تَسؼِ سيبسی
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موفقیت

دالیل عدم

دالیل موفقیت

هضبهيي فشػی :کليشِ ای ٍ سطحی ثَدى
ثشًبهِ ّب ٍ ػذم پشتَاًِ کبسشٌبسی ٍ ثِ
سٍصثَدى آًْب /تَجِ ثيشتش ثِ آهبسدّی
ػولکشدّب ٍ ػذم اسائِ ساّکبس ٍ پيگيشی
هسبئل ٍ هشکالت اقتصبدی

هضوَى اصلی :کيفيت پبیيي

هضبهيي فشػی :هَفقيت کوتش دس تحقق
اّذاف هَسد ًظش ثِ دليل ًجَد ثجبت اقتصبدی
دس جبهؼِ

هضوَى اصلی :فقذاى تبثيشگزاسی

هضبهيي فشػی :ػذم تَجِ الصم ثِ هَضَع/
فبقذ ًقش آفشیٌی قبثل تَجِ /ػذم تَجِ
الصم ثِ ظشفيتْبی استبى ّوبًٌذ هؼشفی
صٌبیغ دستی ،هؼشفی جبریِ ّبی گشدشگشی
ٍ ...

هضوَى اصلی :ػذم ثبصًوبیی

ثبصًوبیی هشکالت اقتصبدی جبهؼِ ٍ هشدم

تَسؼِ اقتصبدی

هضبهيي اصلی:
اٍلَیت یبفتي ثبصًوبیی فشٌّگ دیٌی ٍ کن ثبصًوبیی
فشٌّگ ثَهی
غبلت ثَدى سٍیکشد هلی ثش سٍیکشد دیٌی
داشتي کژکبسکشدّبی دیٌی
هشکالت اقتصبدی جبهؼِ
غلجِ ثبصًوبیی ظَاّش دیٌی
تقليل گشایی دس اثؼبد خبصی اص دیي
تؼبهل ضؼيف ثب ػلوبی دیٌی ٍ اٍلَیت هذاحبى
ػذم تجييي هٌبست ٍ کبفی قيبم اهبم حسيي (ع) ثِ هثبثِ
اسبس ٍ پبیِ اًقالة اسالهی
غلجِ ًگبُ ػبهِ پسٌذ ٍ ًِ هجتٌی ثب ثبٍسّبی اصيل دیٌی

هضوَى اصلی :هَفقيت ًسجی دس قيبس ثب سبیش
اثؼبد تَسؼِ
هضوَى اصلی :ثشًبهِ ّبی هزّجی هَفق
هضبهيي فشػی :تَليذات هَفق( هحشم ،سهضبى ٍ
 /)..تبثيشگزاسی هزّجی دس الیِ ّبی پبیيي اجتوبع/
جبهؼِ ٍ هخبطت هحلی هزّجی

تَسؼِ فشٌّگی

هضوَى اصلی :ثشًبهِ ّبی
ضؼيف ٍ فبقذ تبثيشگزاسی الصم
هضوَى اصلی :هشکالت
اقتصبدی جبهؼِ

جبهؼِ پزیشی

تَسؼِ اجتوبػی

هضوَى اصلی :اػتجبس ٍ تبثيشگزاسی کن
هضوَى فشػی :فقذاى ثشًبهِ ّبی سيبسی
چشوگيش
هضوَى اصلی :فقذاى تکثش ػقبیذ
هضوَى فشػی :ثبصتبة دٌّذُ دیذگبّْبی
گشٍّْبی ثيشتش هزّجی ،ثسيج ٍ
دیذگبّْب ٍ گشٍّْبیی کِ حبکويت اص آًْب
دفبع هی کٌذ.

هضوَى اصلی :اػتوبد
هضوَى فشػی :اسائِ اخجبس هؼتجش
هضوَى اصلی :کيفيت
هضوَى فشػی :سًٍذ تذسیجی پيششفت دس
ثشًبهِ سبصی
هضوَى اصلی :پيشٍی اص سّجشی
هضوَى فشػی :پيشٍی اص سّجشی ٍ ًِ
«جٌبح ليجشال»
هضوَى فشػیً :ظش ٍ ًظبست سّجشی
ػَاهل اجشایی هَسد اػتوبد

تَسؼِ سيبسی
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25:

 .2-2ييقاٌ يٕفميت ٍؼا ٔ ميًبي فَزبٌ ػؿ تضمك اْؼاف تٕمقّ
ػؿثبؿِ فًهکـػ ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي َيق اغهت ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك اثـاف کـػِاَؼ کّ
تٕنيؼات ٍؼا ٔ ميًبًْ ،بَُؼ يغجٕفبت ،اف تبحيـگؾاؿي الفو ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ ثـعٕؿػاؿ
َينت .ثـاي يخبلْ ،ـ چُؼ ييکالت التَبػي ربيقّ ػؿ ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ثبفًَبيي ييىٕػ
ايب ثّ ػاليم يغتهف ًْبَُؼ ييقاٌ ٔ ثٕيژِ کيفيت پبييٍ پـػاعت ثّ يٕضٕؿ ،ايٍ ؿمبَّ يضهي ػؿ
تٕمقّ التَبػي يٕفميت الفو ؿا َؼاىتّ امت .يکي ػيگـ اف ػاليم ؽکـ ىؼِ ػؿثبؿِ فؼو يٕفميت
ؿمبَّْبي يضهي ػؿ تٕمقّ ثغيي ،ييکالت فـاؿمبَّاي امت کّ ثّ فُٕاٌ فٕايم فييُّاي يبَـ
اف تبحيـگؾاؿي آَٓب ييىٕػ .ييکالت ٔ َبثنبيبَيْبي التَبػي يًٓتـيٍ فبيهي امت کّ ثـ
فًهکـػ تٕمقّ گـايي ؿمبَّْب تبحيـ يُفي ييگؾاؿَؼ .ػؿ ثقؼ فـُْگي ،يَبصجّ ىَٕؼگبٌ اثـاف
کـػِاَؼ کّ ٍؼا ٔ ميًب ػؿ يمبينّ ثب مبيـ اثقبػ تٕمقّ ثّ ٔامغّ تٕنيؼ ثـَبيّْبي يغهٕة يٕفك
تـ فًم کـػِ امت .ايب ػؿ ايٍ فييُّ َيق ثغيي اف ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك افتمبػ ػاؿَؼ کّ
ػؿ َٕؿ ثبفًَبيي ػيٍَٕ ،الَي ٔرٕػ ػاؿػ؛ فؼو ايزبػ تٕافٌ ػؿ پـػاعت ثّ فـُْگ ثٕيي ٔ ػيُي،
غهجّ ؽٕاْـ ػيٍ ،تمهيم گـايي ػؿ اثقبػ عبٍي اف ػيٍ ٔ فؼو ثٓـِيُؼي يُبمت اف کبؿىُبمبٌ
ػيُي اف رًهّ ايٍ يٕاؿػ ْنتُؼ .ػؿ فييُّ تٕمقّ ميبمي ْـ چُؼ ثغيي اف ييبؿکت کُُؼگبٌ ايٍ
ؿمبَّ يضهي ؿا ػاؿاي افتجبؿ ٔ افتًبػ ثباليي َقػ يغبعجبٌ ؽکـ کـػِاَؼ ايب ثغيي اف يَبصجّ
ىَٕؼگبٌ افتمبػ ػاؿَؼ کّ ػؿ ايٍ ؿمبَّ ،تکخـ فمبيؼ ٔرٕػ َؼاىتّ ٔ ػيؼگبِْبي ًّْ رُبسْب ٔ
گـِْٔب ثبفًَبيي ًَيىٕػًْ .چُيٍ ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ،ايٍ ؿمبَّ ؿا ػاؿاي ثـَبيّ
ميبمي ثـَؼ ٔ تبحيـگؾاؿ ًَيػاَُؼ.
َ .2-8مبط ضقف ٔ لٕت اٍهي ىجکّ اىـاق ٔ ؿاػيٕ فَزبٌ ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي ٔ ثيٍانًههي
ثب تٕرّ ثّ اًْيت اؿفيبثي فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ػؿ يمبينّ ثب ًََّْٕبي ييبثّ ػاعهي ٔ
عبؿري ،ػيؼگبِْبي ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ػؿ ايٍ فييُّ پـميؼِ ىؼ .تضهيم يضًٌٕ
پبمظْبي آَٓب َيبٌ ييػْؼ کّ ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ػؿ يمبينّ ثب ؿمبَّْبي مـامـي (ىجکّْبي
مـامـي مبفيبٌ ٍؼا ٔ ميًب) اف َؾـ «کيفيت تٕنيؼات»« ،ييقاٌ ٔ فـاگيـي يغبعجبٌ»َ« ،يـٔي
اَنبَي يتغٌَ»« ،تزٓيقات ثـٔف»« ،يؼيـيت»« ،يُبثـ يبني» ٔ «تجهيغبت» ػچبؿ ضقفْبيي
امت؛ ثـاي ًََّٕ َؼاىتٍ ثـَبيّْبي ثـَؼ ،فمؼاٌ ْٕيت ينتمم ،تاله ثـاي تمهيؼ اف ىجکّْبي
مـامـي ،فؼو ثبفتبة فـاگيـ فاليك ٔ ماليك ربيقّ ْؼف ،ضقف ػؿ رؾاثيت ٔ عالليت ػؿ
ثـَبيّْبَ ،ؼاىتٍ رـيبٌ مبفي امتبَي ،فؼو تًـکق ثـ يٕضٕفبت امبمي ٔ  ...اف رًهّ يٕاؿػي
امت کّ تٕمظ يَبصجّىَٕؼگبٌ ثّ فُٕاٌ ػاليهي يجُي ثـ کيفيت ضقيف تٕنيؼات يغـس ىؼِاَؼ.
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ػؿ فييُّ يغبعت َيقَ ،بکبيي ػؿ صفؼ يغبعجبٌ ٔ کى تٕرٓي ثّ يغبعجبٌ َغجّ اف ضقفْبي
ايٍ ؿمبَّ ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي ؽکـ ىؼِاَؼ .ايب ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي ثيٍانًههي،
«افتًبػ» ٔ «يغبعت» ؿا ييتٕاٌ يًٓتـيٍ ضقف ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ثّ ىًبؿ آٔؿػ؛ عٕػمبَنٕؿي
ٔ فؼو ثبفًَبيي ثقضي اف ٔالقيتْبي ارتًبفي ٔ کى تٕرٓي ثّ َيبفْب ٔ ػيؼگبِْبي يـػو اف رًهّ
َمبط لٕت ىجکّْبي ثيٍانًههي ٔ َمبط ضقف ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ؽکـ ىؼِ امت.
رؼٔل ىًبؿِ َ :8مبط ضقف ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي ٔ ثيٍانًههي اف ػيؼگبِ
ييبؿکت کُُؼگبٌ
يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي

تٕنيؼاتَ/يـٔي اَنبَي/تزٓيقات/يؼيـيت ٔ مبعتبؿ/يغبعت/يُبثـ يبني/
تجهيغبت

يمبينّ ثب ىجکّْبي ثيٍانًههي

فـاگيـي/افتًبػ/يغبعت/تزٓيقات/کيفيت تٕنيؼات/تجهيغبتَ/يـٔي
اَنبَيَ/ؾبوؿمبَّاي/يؼيـيت

ايب ػؿثبؿِ َمبط لٕت ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي َنجت ثّ ىجکّْبي مـامـي« ،يضهي ثٕػٌ» ٔ
اَغجبق ثب ثبفت فـُْگي ٔ ارتًبفي ٔ َيبفْبي يغبعجبٌ يضهي يًٓتـيٍ َمغّ لٕت امت.
ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ثـ ايٍ ثبٔؿَؼ کّ آىُبيي ثييتـ ثب ٔيژگيْبي فـُْگي ربيقّ يضهي،
ثـرنتّمبفي يٕضٕفبتي کّ ػؿ ىجکّْبي مـامـي ًَٕػ کًتـي ػاؿَؼ ،امتفبػِ اف فثبٌ يضهي،
ثٓـِيُؼي اف َغجگبٌ يضهي ،ثبفتبة اعجبؿ يضهي ٔ تقبيم يُبمت ثب يغبعجبٌ يضهي اف رًهّ
يقيتْب ٔ َمبط لٕتي امت کّ ؿمبَّ يضهي ىجکّ اىـاق ٔ ؿاػيٕ فَزبٌ اف آٌ ثٓـِيُؼَؼ .فالِٔ ثـ
آَٓبْ ،قيُّ تٕنيؼ ثـَبيّ ػؿ ايٍ ؿمبَّ يضهي ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي کًتـ ثٕػِ ٔ ايٍ
ؿمبَّ ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي َمو ثييتـي ػؿ تٕمقّ امتبَي ايفب ييکُؼًْ .چُيٍ ػؿ
يمبينّ ثب ىجکّْبي ثيٍانًههي ،ػيؼگبِْبي يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ؿا ػؿثبؿِ َمبط لٕت ٍؼا ٔ ميًبي
امتبَي ييتٕاٌ ػؿ ػٔ يضًٌٕ اٍهي «افتًبػ» ٔ «کيفيت» ػمتّثُؼي ًَٕػ؛ مٕگيـي ٔ
ؿٔيکـػْبي پـٔپبگبَؼايي ،تضًيم فـُْگ غـثي ٔ کى تٕرٓي ثّ فـُْگْبي يضهي ٔ ضقف ىجکّ
اعالؿؿمبَي يضهي ػؿ ىجکّْبي ثيٍانًههي اف رًهّ َمبط ضقف ايٍ ىجکّْب ؽکـ ىؼِ امت.
رؼٔل ىًبؿِ َ :2مبط لٕت ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ػؿ يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي ٔ ثيٍانًههي اف ػيؼگبِ
ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك
يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي

يغبعت يضهي /اَغجبق فـُْگي/يضهيتْ/قيُّ کى /تٕمقّ ثغيي

يمبينّ ثب ىجکّْبي ثيٍ انًههي

افتًبػ /کيفيت
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َ .2-2مبط ضقف ٔ لٕت َيـيبت يضهي ػؿ يمبينّ ثب َيـيبت مـامـي ٔ ثيٍانًههي
ًْبَُؼ ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ،ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك افتمبػ ػاؿَؼ کّ يًٓتـيٍ ضقفْبي
َيـيبت امتبَي ػؿ يمبينّ ثب َيـيبت مـامـي «ضقف ػؿ يضتٕا»« ،تبحيـگؾاؿي ٔ رـيبٌ
مبفي»« ،کيفيت فُي»« ،کًجٕػ يغبعت»« ،يُبثـ يبني» ٔ «ضقف ػؿ َيـٔي اَنبَي» امت .ثّ
گفتّ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ثغو فيبػي اف يٕضٕفبت يغـس ىؼِ ػؿ َيـيبت امتبَي ،ثبفَيـ يغبنت
مبيـ َيـيبت ثٕػِ ٔ يٕضٕفبت ٔ ينبئم اٍهي ٔ يٓى ربيقّ ْؼف ػؿ ػمتٕؿ کبؿ لـاؿ ًَيگيـَؼ.
ًْچُيٍ َضِٕ پـػاعت ثّ آَٓب ثّ ٍٕؿت تضهيهي ٔ فـايُؼي َجٕػِ ٔ ًَيتٕاَُؼ َمو چُؼاَي ػؿ
تٕمقّ امتبٌ ايفب ًَبيُؼ .فالِٔ ثـ ييکالتي چٌٕ کيفيت کبغؾ ،تقؼاػ ٍفضبت ٔ ضقف ثُيّ يبني
َيـيبت ،کبْو فقايُؼِ عٕاَُؼگبٌ يغجٕفبت اف رًهّ ييکالت رؼي َيـيبت يضهي ؽکـ ىؼِ
امت .يضبييٍ يؾکٕؿ ػؿ يمبينّ َيـيبت يضهي ثب َيـيبت يغـس رٓبَي َيق تمـيجب تکـاؿ ىؼِ
امت ٔ تُٓب يضًٌٕ يتفبٔت ٔ انجتّ يٓى «ٍـاصت ثيبٌ» ػؿ َيـيبت ثيٍانًههي امت کّ اف مٕي
يَبصجّ ىَٕؼگبٌ يغـس ىؼِ امت.
ًْبَُؼ ٍؼا ٔ ميًبي امتبَي ،يًٓتـيٍ َمبط لٕت َيـيبت يضهي ػؿ يمبينّ ثب ًََّْٕبي
مـامـي« ،يضهي ثٕػٌ» ٔ «يغبعجبٌ يضهي» امتًْ .بَغٕؿي کّ رؼٔل فيـ َيق َيبٌ ييػْؼ
ثييتـيٍ کؼْبي امتغـاد ىؼِ ؽيم يضًٌٕ اٍهي «يضهي ثٕػٌ» امت؛ کؼْبيي چٌٕ فـُْگ
ثٕيي ،ينبئم ٔ ييکالت يضهي ،فثبٌ يضهي ،تبؿيظ ،تقبيم ثب يـػو ٔ ينئٕنيٍ يضهي ٔ اعجبؿ
يضهي يًٓتـيٍ يٕاؿػي ْنتُؼ کّ ؽيم يضًٌٕ يضهي ثٕػٌ لـاؿ گـفتّاَؼ .ثبفًَبيي َؾـات ٔ
ينبئم يغبعجبٌ يضهي ،ػؿثـگيـي يٕضٕفبت يضهي يغـس ىؼِ ٔ تقبيم ثييتـ ثب يـػو اف رًهّ
کؼْبيي ْنتُؼ کّ ػالنت ثـ ثٓـِيُؼي اف يقيت يغبعت يضهي فاللًُؼ ثّ َيـيبت يضهي ػؿ
يمبينّ ثب َيـيبت مـامـي ػاؿَؼ .ػؿ يمبينّ ثب َيـيبت ثيٍانًههي َيق «اَغجبق فـُْگي» ٔ
«افتًبػ» ػٔ يضًٌٕ اٍهي امتغـاد ىؼِ ْنتُؼ.
رؼٔل ىًبؿِ َ :01مبط ضقف ٔ لٕت َيـيبت يضهي ػؿ يمبينّ ثب َيـيبت مـامـي ٔ ثيٍانًههي
يمبينّ ثب ىجکّْبي مـامـي يمبينّ ثب ىجکّْبي ثيٍانًههي

ضقف

يضتٕا

فـاگيـي ؿمبَّْبي رٓبَي

تبحيـگؾاؿي

عٕػمبَنٕؿي

کيفيت فُي

کيفيت

کًجٕػ يغبعت

تجهيغبت

يُبثـ يبني
َيـٔي اَنبَي
لٕت

َيـٔي اَنبَي

يضهي ثٕػٌ

افتًبػ

يغبعت

اَغجبق فـُْگي

ْقيُّ کى
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 .2ثضج ٔ َتيزّگيـي
ؿمبَّْبي يغتهف ثٕيژِ ؿمبَّْبي يضهي ثب تٕرّ ثّ کبؿکـػْبي گنتـػِ عٕػ ييتٕاَُؼ َمو
ثنيبؿ يًٓي ػؿ تٕمقّ امتبَي ايفب ًَبيُؼَ .تبيذ تضميك صبضـ َيبٌ ييػْؼ کّ فهيـغى
ؽـفيتْبي گنتـػِ ايٍ ػمتّ اف ؿمبَّْب ،گـِْٔبي ثـگقيؼِ ىٓـَٔؼاٌ ػؿ امتبٌ فَزبٌ آىُبيي
چُؼاَي ثب ايٍ ؿمبَّْب َؼاؿَؼ .ثّ فجبؿت ػيگـ ايٍ ؿمبَّْب َتٕاَنتّاَؼ ػؿ ثيٍ َغجگبٌ ربيقّ
ْؼف ،يغبعجبٌ لبثم تٕرٓي کنت ًَبيُؼًْ .بَغٕؿي کّ ػؿ اػثيبت َؾـي ؽيم َؾـيّ گـِٔ
يـرـ ٔ رـيبٌ ػٔ يـصهّاي اؿتجبط ؽکـ ىؼ گـِْٔبي يـرـ ثّ يخبثّ ؿْجـاٌ فکـي ربيقّ،
َميٓبي يغتهف ُْزبؿي ٔ تغجيمي ؿا ػؿ ربيقّ ايفب کـػِ ٔ ييتٕاَُؼ فالِٔ ثـ تمٕيت يضتٕاي
ؿمبَّْب ،ثـ انگٕمبفي ػؿ يَـف ؿمبَّاي ٔ اَتمبل گنتـػِ تـ پيبوْبي ؿمبَّاي ٔ تبحيـگؾاؿي
ثييتـ کًک کُُؼ .فؼو ىُبعت الفو گـِْٔبي يـرـ اف ؿمبَّْبي يضهي َيبٌ ييػْؼ کّ ايٍ
ػمتّ اف ؿمبَّْب َتٕاَنتّاَؼ اف ؽـفيتْب ٔ کبؿکـػْبي آَٓب ثٕامغّ تيغٌٍ ،الصيت ٔ
يٕلقيت ارتًبفي آَٓب ثٓـِثـػاؿي ًَبيُؼ.
ثب تٕرّ ثّ َؾـيبت اؿتجبعبت ٔ کبؿکـػْبي ؿمبَّْب ييتٕاٌ گفت ؿمبَّْبي يغتهف ييتٕاَُؼ
تٕمقّ ؿا ثّ فُٕاٌ يکي اف أنٕيتْبي اٍهي ربيقّ «ثـرنتّ » ًَٕػِ ٔ ػيؼگبِْب ٔ َگـهْبي
يٕرؼ يب يمٕو آٌ ؿا ػؿ افکبؿ فًٕيي «کبىت» ًَبيُؼ .اىبفّ فـُْگ تٕمقّ ،اف ػيگـ کبؿکـػْبي
يٕؿػ اَتؾبؿ اف ؿمبَّْب ػؿ فييُّ تٕمقّ امتَ .کتّ يٓى ػيگـ ػؿثبؿِ ؿمبَّْبي يضهي ،ؽـفيت
ثبالي آَٓب ػؿ ايزبػ «اؿتجبعبت ػٔمٕيّ» ٔ تقبيهي ثـاي اؿفيبثي ٔ تضهيم ٔضقيت يٕرٕػ تٕمقّ
يبفتگي ،تٕاًَُؼمبفي ٔ تـٔيذ ييبؿکت ػؿ مغش يضهي امت .اف ايٍ ؿٔ الفو امت ؿمبَّْبي
يضهي ػؿثبؿِ اثقبػ يغتهف تٕمقّ ٔ ؿاْجـػْبي ثٓيُّ ،ميبمتگؾاؿي ،ثـَبيّؿيقي ٔ تٕنيؼ ٔ اَتيبؿ
يضتٕاي يُبمت ػاىتّ ثبىُؼ .رؼٔل فيـ ،ػيؼگبِ گـِْٔبي ثـگقيؼِ ىٓـَٔؼاٌ امتبٌ فَزبٌ ؿا
ػؿثبؿِ عظ يييْبي ؿمبَّْبي يضهي ايٍ امتبٌ ثـاي اثقبػ يغتهف تٕمقّ َيبٌ ييػْؼ:
رؼٔل ىًبؿِ  :00ميبمتْبي ؿمبَّْبي يضهي ػؿثبؿِ اثقبػ چٓبؿگبَّ تٕمقّ
اثقبػ تٕمقّ

يضبييٍ اٍهي
اعالؿ ؿمبَي
فـُْگ ميبمي
ييبؿکت ميبمي
ْٕيت ٔ ًْجنتگي يهي

يضبييٍ اٍهي
اثقبػ تٕمقّ
ثـرنتّ مبفي
ُْزبؿْبي التَبػي
ثنيذ فًٕيي
تٕمقّ ميبمي
تٕمقّ التَبػي
پييـفت التَبػي
تٕاًَُؼمبفي
ميبمتْبي َؾبو
يغبنجّ گـي
پييگيـي اف آميتْبي ارتًبفي
ثبفًَبيي فُبٍـ فـُْگ يضهي
ربيقّ پؾيـي
فـُْگ پؾيـي
تٕمقّ ارتًبفي
تٕمقّ فـُْگي
اعالؿ ؿمبَي
مـيبيّ ارتًبفي
اىبفّ ميبمت فـُْگي يغهٕة
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اف َؾـ گـِْٔبي ثـگقيؼِ ىٓـَٔؼاٌ امتبٌ فَزبٌ ،فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ايٍ امتبٌ
ػؿثبؿِ اثقبػ يغتهف تٕمقّ امتبَي اف يٕفميت چُؼاَي ثـعٕؿػاؿ َجٕػِ ٔ ايٍ ؿمبَّْب َتٕاَنتّاَؼ ثب
ؿاْجـػْب ٔ يؼيـيت يُبمت ػؿ تٕمقّ امتبٌ َمو فيبػي ػاىتّ ثبىُؼ.
ًْبَغٕؿي کّ ػؿثبؿِ ؽـفيتْب ٔ کبؿکـػْبي ؿمبَّْبي يضهي ؽکـ ىؼ ايٍ ؿمبَّْب ييتٕاَُؼ
ثـاي ثٕيي کـػٌ ٔ تيـيش يٕضٕفبت ٔ تًَيًبت يهي ٔ کيٕؿي ،اعالؿ ؿمبَي ٔ آگبْي ػْي
يضهي ،ىُبمبيي ٔ يقـفي ؽـفيتْبي يضهي ػؿ صٕفِْبي يغتهف ٔ فـاْى کـػٌ ايکبٌ
ػمتـمي ثّ اثقاؿ ثبفًَبيي ثب يضٕؿيت ٔيژگي «يضهي ثٕػٌ» َمو يتًبيقي ايفب ًَبيُؼ.
ػيؼگبِْبي ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ػؿ اؿفيبثي فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ػؿ يمبينّ ثب
ًََّْٕبي ييبثّ ػاعهي َيبٌ ػاػ کّ ايٍ ؿمبَّْب اف َؾـ کيفيت تٕنيؼات ٔ يضتٕا ،تبحيـگؾاؿي ٔ
رـيبٌ مبفي ،ييقاٌ ٔ فـاگيـي يغبعجبٌَ ،يـٔي اَنبَي يتغٌَ ،تزٓيقات ثّ ؿٔف،کيفيت
فُي ،يؼيـيت ،يُبثـ يبني ٔ تجهيغبت ػچبؿ ضقف ْنتُؼ .ايب يغبعت يضهي ،اَغجبق فـُْگي،
يضهي ثٕػٌْ ،قيُّ تٕنيؼ کى ٔ تٕمقّ ثغيي يضهي اف َمبط لٕت آَٓب ثّ ىًبؿ ييؿٔػ.
ًْبَغٕؿي کّ ؽکـ ىؼ ٍهٕاتيبٌ ٔ عٕه ثيبٌ (« )0822افقايو افتًبػ ٔ ؿضبيت
يغبعجبٌ»« ،اؿتمبي ربيگبِ» ٔ «فَؼِ َگّ ػاىتٍ عـػِ فـُْگْبي يضهي» ؿا ثّ فُٕاٌ مّ
ْؼف أنٕيت ػاؿ ىجکّْبي امتبَي ٍؼا ٔ ميًب امتغـاد کـػِاَؼ .ايب َتبيذ تضميك صبضـ َيبٌ
ييػْؼ کّ اف َؾـ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ،ؿمبَّْبي يضهي فهيـغى ثـعٕؿػاؿي اف يقيت ؿاْجـػي
«يضهي ثٕػٌ» ثّ ػاليم يغتهف اف رًهّ کًجٕػ يُبثـ يبػي ٔ اَنبَي ،ػؿ تٕنيؼ ٔ اَتيبؿ يضتٕاي
يتًبيق ،تبحيـگؾاؿ ٔ رـيبٌ مبف ثـاي ًّْ يغبعجبٌ ثٕيژِ يغبعجبٌ َغجّ يٕفميت چُؼاَي
َؼاىتّاَؼْ .ـ چُؼ ًْبَغٕؿي کّ ؽکـ ىؼ ايٍ ؿمبَّْب َنجت ثّ ؿمبَّْبي ييبثّ مـامـي،
ًْچُبٌ ػؿ فييُّ ػاىتٍ يغبعجبٌ فاللًُؼ ثّ يٕضٕفبت يضهي ٔ يُغجك ثب ٔيژگيْب ٔ فاليك
فـُْگي ٔ يضهي عٕػ ػاؿاي َمبط لٕت ْنتُؼ.
يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ػؿ تضميك ،فـاگيـي ،افتًبػ ،يغبعت ،تزٓيقات ،کيفيت تٕنيؼات ،تجهيغبت،
َيـٔي اَنبَيَ ،ؾبو ؿمبَّاي ،يؼيـيت ،فـاگيـي ؿمبَّْبي رٓبَي ٔ عٕػمبَنٕؿي ؿا َمبط
ضقف ؿمبَّْبي يضهي امتبٌ ييػاَُؼ ٔ ػؿ يمبثم افتًبػ ،کيفيت ٔ اَغجبق فـُْگي ؿا َمغّ
لٕت ؿمبَّْبي يضهي ؽکـ ييکُُؼ.
ايٍ يضبييٍ ثّ عٕثي َيبٌ ييػُْؼ کّ اف َؾـ يَبصجّ ىَٕؼگبٌ ،يًٓتـيٍ َمبط ضقف
ؿمبَّْبي يضهي ػؿ يمبينّ ثب ًََّْٕبي ييبثّ عبؿري فًؼتب ًْبٌ يٕاؿػي ْنتُؼ کّ ػؿ
يمبينّ ثب ؿمبَّْبي مـامـي ؽکـ ىؼ ٔ تُٓب يضًَٕي کّ ثّ آَٓب اضبفّ ىؼِ امت عٕػمبَنٕؿي
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ػؿ ؿمبَّْبي يضهي امت کّ ػؿ َؾبو ؿمبَّاي ايـاٌ ثّ ػاليم يغتهف ييکهي فبو ٔ ؿايذ امت.
ايب يًٓتـيٍ َمبط لٕت ؿمبَّْبي يضهي َيق اَغجبق فـُْگي يجتُي ثـ ربيقّ ٔ يغبعجبٌ ْؼف ٔ
ٔرٕػ افتًبػ ثّ ؿمبَّْبي ػاعهي امت .افتًبػي کّ ػاليم يغتهفي اف رًهّ ىُبعت ثييتـ ثـ
ىـايظ کيٕؿ ٔ امتبٌ ،يضتٕاي ثٕيي ٔ اْؼاف غيـ پـٔپبگبَؼايي ثـاي آٌ ؽکـ ىؼِ امت.

پييُٓبػات
يبفتّْبي تضميك صبضـ ثّ عٕثي َيبٌ ييػْؼ کّ ؿاْکبؿ أنيّ ٔ امبمي ثٓـِثـػاؿي اف
ؽـفيتْبي ؿمبَّْب اف رًهّ ؿمبَّْبي يضهي ثـاي تٕمقّ ،تٕمقّ عٕػ ؿمبَّْبمت .ؿٔىٍ امت
ؿمبَّْبيي کّ ػچبؿ ضقفْبي يغتهف اف رًهّ ضقف ػؿ يُبثـ يبني ،تزٓيقات ،يضتٕاي تٕنيؼ
ىؼِ ٔ رؾة يغبعت ْنتُؼ َغٕاُْؼ تٕاَنت ػؿ اثقبػ يغتهف تٕمقّ ،اف تبحيـگؾاؿي الفو
ثـعٕؿػاؿ ثبىُؼ .يٕضٕفي کّ ييبؿکت کُُؼگبٌ ػؿ تضميك ػؿثبؿِ ؿمبَّْبي يضهي ثـ آٌ تبکيؼ
کـػِاَؼ .رؼٔل فيـ يزًٕفّ پييُٓبػات ثـاي تٕمقّ اؿتجبعبت ٔ اؿتمبي َمو آفـيُي ؿمبَّْبي
يضهي ػؿ تٕمقّ امتبَي ؿا َيبٌ ييػْؼ:
رؼٔل ىًبؿِ  :02ؿاْکبؿْبي پييُٓبػي ثـاي تٕمقّ اؿتجبعبت ٔ اؿتجبعبت تٕمقّ يضهي
اؿتمبي امتبَؼاؿػْبي صـفّاي ،ثـَؼمبفي يغجٕفبت ٔ تمٕيت
فًهکـػ آَٓب ػؿ رـيبٌمبفي ٔ ْؼايت افکبؿ فًٕيي

تمٕيت مغش امتبَؼاؿػْبي فُي ٔ تزٓيقات ػؿ
تٕنيؼات يغجٕفبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب

افقايو تٕرّ ثّ ينبئم ٔ ييکالت التَبػي ربيقّ ٔ يـػو ػؿ تبييٍ يُبثـ يبني الفو(ثّ ىيِْٕبي يغتهف) ثـاي
ؿمبَّْبي يضهي

َيـيبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب

تمٕيت يضتٕا ٔ کبؿکـػ فـُْگي َيـيبت ًْبَُؼ يضتٕا ٔ

تمٕيت تقبيم ثب َغجگبٌ ربيقّ ٔ ايزبػ ثنتـ الفو

کبؿکـػ ميبمي آَٓب

ثـاي عـس ػيؼگبِْبي آَٓب ػؿ ؿمبَّْب

تمٕيت فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي فَزبٌ ػؿ مغش يهي

افقايو ىفبفيت ٔ ٍـاصت ػؿ تٕنيؼات ؿمبَّاي

کبْو ييقاٌ «مٕگيـي» َيـيبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب ػؿ عـس ٔ

افقايو ثٓـِيُؼي اف يقيتْبي تٕرّ ثّ فـُْگ

تضهيم ينبئم ميبمي

ثٕيي ٔ اَغجبق تٕنيؼات ثب آػاة ٔ ؿمٕو ٔ فثبٌ يضهي

تمٕيت تضهيم ينبئم ميبمي يضهي ػؿ ٍؼا ٔ ميًب

تمٕيت اؿتجبط يـػو ٔ ينئٕنيٍ ػؿ تٕنيؼات يغتهف
ؿمبَّاي

افقايو فـاگيـي ٔ ىًٕنيت الفو ػؿثبؿِ يؾْت ٔ پـْيق اف

ثبفًَبيي يُبمت يٕضٕفبت يٓى ربيقّ ٔ يـػو ػؿ

لغجي گـايي ٔ يضؼٔػ ىؼٌ ثّ اليّْبي پبييٍ ارتًبفي

َيـيبت ٔ ٍؼا ٔ ميًب
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تمٕيت يضتٕا ،تٕرّ ثّ ؿييّْب ٔ يجبَي ػيُي ٔ فـاگيـي ٔ
ىًٕنيت يٕضٕفي ػؿ صٕفِ يؾْت ػؿ ٍؼا ٔ ميًب

تمٕيت يٓبؿتْبي يضتٕايي ٔ َگبؿىي ؿٔفَبيّ
َگبؿاٌ ٔ عجـَگبؿاٌ يضهي

امتفبػِ يُبمت اف کبؿىُبمبٌ ػيُي ػؿ ٍؼا ٔ ميًب

نقٔو تٕنيؼ يضتٕا ٔ فؼو ثبفَيـ تٕنيؼات مبيـ ؿمبَّْب

تقييٍ ْؼف ٔ امتـاتژي ييغٌ ػؿ ثقؼ فـُْگي ثـاي
ؿمبَّْبي يضهي

تمٕيت ثُيّ يبني َيـيبت ٔ پـْيق اف گـايو
افـاعي ثّ ؿپـتبژ آگٓي

افقايو ىُبعت الفو اف التَبػ امتبٌ ػؿ ؿمبَّْبي يضهي ثّ
فُٕاٌ الفيّ اؿائّ تضهيمْبي يُبمت

تاله ثـاي افقايو عٕاَُؼگبٌ َيـيبت ثّ
ىيِْٕبي يغتهف

اتغبؽ ميبمتْب ٔ ؿٔيّْبي رؼيؼ ػؿ َيـيبت ٔ ٍؼا
اؿائّ يضتٕاي يتًبيق ٔ فؼو اَقکبك ينبئم کالٌ کيٕؿ ثّ
ٔ ميًب ًْبَُؼ ثٓـِگيـي اف مجکْبي رؼيؼ اَتيبؿ
ٍٕؿت کهييّاي يب پيـٔي افـاعي اف ميبمتْبي کهي ٔ فؼو
اعالفبت ًْبَُؼ امتفبػِ اف اپهيکييٍْب ٔ پبمظگٕيي
تٕرّ کبفي ثّ ثبفت يضهي ػؿ ؿمبَّْبي يضهي
ثّ َيبفْب ٔ گـايو يـػو ثّ ؿمبَّْبي ارتًبفي
ايزبػ رؾاثيت ٔ َٕآٔؿي ػؿ تٕنيؼات ؿمبَّاي ٍؼا ٔ ميًب ٔ
پـْيق اف کهييّاي ٔ مغضي ىؼٌ ثـَبيّ ْب

تٕرّ ثييتـ ثّ عيفْبي ميبمي ٔ فکـي يغتهف
امتبٌ ٔ عجمبت يغتهف يغبعجبٌ ػؿ ٍؼا ٔ ميًب

پـْيق اف يضؼٔػ ىؼٌ ثّ آيبؿػْي فًهکـػْبي ػمتگبْٓب ٔ
نقٔو اؿائّ ؿاْکبؿ ٔ پيگيـي ينبئم ٔ ييکالت التَبػي

َيبفمُزي ٔ تٕنيؼ ثـَبيّْبي يجتُي ثـ ٔيژگيْب ٔ
ؽائمّ عجمبت يغتهف يغبعجبٌ ٔ اؿائّ يضتٕاي
يُبمت ػؿ ؿلبثت ثب ىجکّْبي يبْٕاؿِ اي

ثـَبيّؿيقي ٔيژِ ثـاي ثٓـِثـػاؿي يُبمت اف مّ يقيت
ؿاْجـػي «اعجبؿ امتبٌ»« ،يغبنت يـثٕط ثّ امتبٌ» ٔ
«اتفبلبت امتبَي» ثّ فُٕاٌ يٕنفّْبي اعالؿ ؿمبَي ٔ ثبفًَبيي
يضهي ػؿ ؿمبَّْبي يضهي

تجهيغ يُبمت َيـثبت ٔ ثـَبيّْبي ٍؼا ٔ ميًب
رٓت افقايو ييقاٌ يغبعجبٌ

تمٕيت يٓبؿتْبي صـفّاي فٕايم اَنبَي ػؿ ٍؼا ٔ ميًب

نقٔو ػاىتٍ ْٕيت يتًبيق ثـاي ٍؼا ٔ ميًب ٔ
َٕآٔؿي ٔ اثتکبؿ ػؿ ثـَبيّْب

پـْيق اف ينئٕل يضٕؿي افـاعي ػؿ ثـَبيّْبي ٍؼا ٔ ميًب
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فٓـمت يُبثـ ٔ يآعؾ
اثٕعبنجي تفت ،اثٕانفضم ( .)9362ثـؿمي َمو ؿمبَّْبي گـْٔي ػؿ تٕمقّ ٔؿفه ًْگبَي اف ػيؼگبِ
کبؿىُبمبٌ ٔ يـثيبٌ ٔؿفه ًْگبَي ىٓـ يقػ ،پبيبٌ َبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ يؼيـيت ٔؿفىي ،ػاَيگبِ آفاػ
اماليي ٔاصؼ تفت ،ػاَيکؼِ اػثيبت ٔ فهٕو اَنبَي
امکُؼؿي ثـٔرُي ،مٕػِ( .)9364تضهيم ٔضقيت َمو ؿمبَّْبي رًقي ػؿ تٕمقّ ٍُقت گـػىگـي ٔؿفىي
امتبٌ چٓبؿيضبل ٔ ثغتيبؿي ،پبيبٌ َبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ يؼيـيت ٔؿفىي ،ػاَيگبِ پيبو َٕؿ امتبٌ
تٓـاٌ ،يـکق پيبو َٕؿ تٓـاٌ رُٕة

اکجـي ،مبؿِ ( .)9362ثـؿمي َمو ؿمبَّْب ػؿ تٕمقّ گـػىگـي ،يغبنقّ يٕؿػي ؿمبَّْبي امتبٌ عـامبٌ ؿضٕي،
پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ ثـَبيّؿيقي گـػىگـي ،ػاَيگبِ فهى ٔ فـُْگ تٓـاٌ ،ػاَيکؼِ گـػىگـي
ثبثبيئ ،صيؼ (َ .)9364مو ىجکّْبي امتبَي ػؿ تٕمقّ فـُْگ ثٕيي :يغبنقّ يٕؿػي ىجکّ امتبَي يبفَؼؿاٌ،
پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ فهٕو اؿتجبعبت ،ػاَيگبِ ٍؼا ٔ ميًب ،ػاَيکؼِ اؿتجبعبت ٔ ؿمبَّ
ثٕؽؿي ،ميًب(َ .)9354مو اؿتجبعبت رًقي ػؿ تٕمقّ پبيؼاؿ ؿٔمتبيي يغبنقّ يٕؿػي :ؿٔمتبْبي امتبٌ لقٔيٍ،
ؿمبنّ ػکتـي فييٍ ىُبمي ،ػاَيگبِ ىٓيؼ ثٓيتي ،ػاَيکؼِ فهٕو فييٍ
عنـٔي ،فجبمقهي ( .)9355ثـؿمي َمو ٍؼا ٔ ميًب ػؿ تٕمقّ گـػىگـي ىٓـمتبٌ کـيبَيبِ ثب تأکيؼ ثـ ىجکّ
يضهي ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ ثـَبيّؿيقي ٔ تٕمقّ ،ػاَيگبِ فاليّ عجبعجبئي ،ػاَيکؼِ فهٕو ارتًبفي

عٕؿمُؼي ،پٕؿيب (َ .)9363مو يغجٕفبت امتبَي ػؿ تٕمقّ يُبعك يضـٔو امتبٌ گيالٌ ثب تبکيؼ ثـ يُبعك تبنوَييٍ،
پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ فهٕو اؿتجبعبت ،ػاَيگبِ آفاػ اماليي ٔاصؼ تٓـاٌ ىـق  -ليبو ػىت
ػاؿايي ،يهيضّ ( .) 9364ثـؿمي ؿاثغّ ثـَبيّْبي تهٕيقيَٕي ىجکّ يضهي ْـيقگبٌ ٔ تٕمقّ فـُْگي فَبٌ
ؿٔمتبيي مُؼؿک ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ ،ػاَيگبِ آفاػ اماليي ٔاصؼ ثُؼؿفجبك
مؼيؼ ،يـيى ( .)9364ثـؿمي تبحيـ ؿمبَّْبي انکتـَٔيکي ثـ تٕمقّ گـػىگـي يؾْجي (يغبنقّ يٕؿػي :ىٓـ
ييٓؼ) ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ يؼيـيت يبني ،يٕمنّ آيٕفه فبني فغبؿ

مٕؿئٍ ،ؿَـ ٔ تبَکبؿػ ،ريًق (َ .)0880ؾـيّْبي اؿتجبعبت ،تـرًّ فهيـضب ػْمبٌ ،تٓـاٌ :ػاَيگبِ تٓـاٌ
ٍبػليبٌ ،فْـا ( .)9360ثـؿمي َمو ؿمبَّْبي رًقي ػؿ گـايو يـػو ىٓـ ًْؼاٌ ثّ ٔؿفه ًْگبَي،
پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ تـثيت ثؼَي ،ػاَيگبِ يبفَؼؿاٌ ،ػاَيکؼِ تـثيت ثؼَي ٔ فهٕو ٔؿفىي
ٍؼيك مـٔمتبَي ،ؿصًتانّ؛ ْبىًي ،ميؼضيب ( .)0880گـِْٔبي يـرـ ػؿ ربيقّىُبمي ٔ ؿٔاٌىُبمي
ارتًبفي ثب تبکيؼ ثـ َؾـيّْبي يـتٍ ٔ فنتيُگـَ .بيّ فهٕو ارتًبفي ،ىًبؿِ022-062 ٌٍ ،21
ٍهٕاتيبٌ ،ميبٔه ٔ عٕه ثيبٌ ،اثٕؽؿ ( .)9364تؼٔيٍ ؿاْجـػْبي يغهٕة ثـاي ىجکّْبي تهٕيقيَٕي
امتبَي ٍؼا ٔ ميًب اف ػيؼگبِ يؼيـاٌ ؿمبَّ يهي ٔ کبؿىُبمبٌ ؿمبَّ ،فَهُبيّ ؿمبَّ ،مبل  ،56ىًبؿِ
30-6 ٌٍ :5
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فهيغبَي ،يضنٍ ( .)9364اؿائّ ؿاْکبؿْبي ثٓجٕػ فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ػؿ ثضـاٌْبي فينت يضيغي
(يغبنقّ يٕؿػي :اؿفيبثي فًهکـػ ىجکّ عٕفمتبٌ ػؿ ثضـاٌ ؿيقگـػْب) ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ فهٕو
اؿتجبعبت ،ػاَيگبِ ٍؼا ٔ ميًب ،ػاَيکؼِ اؿتجبعبت ٔ ؿمبَّ

فٕالػي ،ميـٔك ( .)9362ثـؿمي َمو ؿمبَّْبي رًقي ػؿ رؾة گـػىگـي ػؿ ىٓـمتبٌ ايالو ،پبيبٌ َبيّ
کبؿىُبمي اؿىؼ ،يٕمنّ آيٕفه فبني ثبعتـ ايالو ،ػاَيکؼِ فهٕو ارتًبفي
کٕحـي ،ينقٕػ ٔ آؽؿي ،ميؼصنٍ ( .)0822تُٕؿ فـُْگي ايـاٌ ٔ انقايبت ميبمتگؾاؿي ؿمبَّاي؛ يغبنقّ
يٕؿػي ىجکّْبي امتبَي ٍؼا ٔ ميًبي رًٕٓؿي اماليي ايـاٌ ،فَهُبيّ ؿمبَّ ،مبل ثينت ٔ ىيى،
ىًبؿِ 22-1 ٌٍ ،0
گم اصًؼي ،صنٍ ( .)9356ثـؿمي َمو َيـيبت امتبٌ کـػمتبٌ ػؿ ًْگـايي يهي ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي
اؿىؼ فهٕو اؿتجبعبت ،ػاَيگبِ آفاػ اماليي ٔاصؼ تٓـاٌ يـکقي ،ػاَيکؼِ فهٕو ارتًبفي
يضًؼثيگي ،يَٕب ( .)9365ثـؿمي َمو ؿمبَّْبي انکتـَٔيکي ػؿ رؾة گـػىگـاٌ ػاعهي (يٕؿػ يغبنقّ:

يُغمّي تفـيضي ؿيزبة کـيبَيبِ) ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ فهٕو ارتًبفي ،ػاَيگبِ يبفَؼؿاٌ،
ػاَيکؼِ فهٕو اَنبَي ٔ ارتًبفي
يضًؼپٕؿ ،اصًؼ ( .)9365ؿٔه تضميك کيفي ضؼ ؿٔه ،تٓـاٌ :ربيقّ ىُبمبٌ.
يک کٕئيم ،ػَيل ( .)9355ػؿآيؼي ثـ َؾـيّ اؿتجبعبت رًقي ،تـرًّ پـٔيق ارالني ،تٓـاٌ :ػفتـ يغبنقبت
ٔ ثـَبيّؿيقي ؿمبَّْب.
يهکبت ،مـيُٕاك آؿ ٔ .امتيٕف ،نقني ( .)0888اؿتجبعبت تٕمقّ ػؿ رٓبٌ مٕو ،تـرًّ ىقجبَقهي ثٓـايپٕؿ،
تٓـاٌ :پژْٔيگبِ يغبنقبت فـُْگي ٔ ارتًبفي.
يٓؼيقاػِ ،ميؼيضًؼ (َ .)9369ؾـيّْبي ؿمبَّ؛ اَؼييّْبي ؿايذ ٔ ػيؼگبِْبي اَتمبػي ،تٓـاٌ :اَتيبؿات
يٕمنّ ًْيٓـي
ييبٌ آثي ،يضجٕثّ (َ .)9361مو ىجکّ امتبَي عٕفمتبٌ ػؿ تمٕيت فـُْگ ثٕيي ،پبيبٌَبيّ کبؿىُبمي اؿىؼ
فهٕو اؿتجبعبت ،ػاَيگبِ آفاػ اماليي ٔاصؼ تٓـاٌ يـکقي
َٕؿي پٕؿ ،يٓؼي ( .)9354عـاصي انگٕي کبؿثـػ ؿمبَّْبي اؿتجبعي ثـاي تٕمقّ پبيؼاؿ کيبٔؿفي امتبٌ

کٓگيهٕيّ ٔ ثٕيـاصًؼ :يؼل تًَيىگيـي چُؼ عَيَّاي ،ؿمبنّ ػکتـي کيبٔؿفي ،ػاَيگبِ ىيـاف،
ػاَيکؼِ کيبٔؿفي ٔ يُبثـ عجيقي
َٕؿيبٌ ،فجؼانضنيٍ (َ .)9363مو َغجگبٌ ميبمي ػؿ ؿىؼ ٔ تٕمقّ يتٕافٌ رٕايـ يقبٍـ آميبيي،
فَهُبيّ رنتبؿْبي ميبمي يقبٍـ ،مبل پُزى ،ىًبؿِ ػٔو925-933 ،
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ّ پبيبٌ َبي،ٌ اؿفيبثي فًهکـػ ؿمبَّْبي يضهي ػؿ ربيقّ پؾيـي فينت يضيغي يبفَؼؿا.)9365(  فْـا،ٔحٕق
 ػاَيکؼِ صمٕق ٔ فهٕو ميبمي،ٌ ػاَيگبِ يبفَؼؿا،کبؿىُبمي اؿىؼ فهٕو ميبمي

،9  ػاَيُبيّ يٕضٕفي ثيٍانًههي اؿتجبعبت،ّ ػؿ اؿتجبعبت تٕمق،ّ اؿتجبعبت تٕمق.)9362( ٍ کبؿيٍ گٕي،ٔيهکيُق
، صنٍ ثييـ: مـٔيـامتبؿ فبؿمي، تـرًّ صنيٍ صنُي، ٔنفگبَگ ػَٔقثبط:مـٔيـامتبؿ اَگهيني
. اَتيبؿات فهًي ٔ فـُْگي:ٌتٓـا
،ٌ تـرًّ فهيـضب ػْمب، کبؿثـػ َؾـيّْبي اؿتجبعبت.)0826( ٍ ري،ٌٕ ثُٕ ٔ أنن، ميگُبيقؿ،ٌٕ م،ٔيُؼال
. يـکق يغبنقبت ٔ تضميمبت ؿمبَّْب:ٌتٓـا
ّ پبيبٌَبي، ؿاْکبؿْبي َمو آفـيُي ىجکّ مجالٌ ػؿ تٕمقّ التَبػي امتبٌ اؿػثيم.)9363(  يضًؼ،ُْؼي
َّ ػاَيکؼِ اؿتجبعبت ٔ ؿمب،ٌ ػاَيگبِ ٍؼا ٔ ميًبي رًٕٓؿي اماليي ايـا،کبؿىُبمي اؿىؼ فهٕو اؿتجبعبت
ٔ  تـرًّ فهيـضب ٍبػلي، ؿٔهْبي تضميك کيفي.)9361(  آري، ايُگّ ٔ ثيهي، ْبتـ،ّ يَٕيک،ُْيُک
 اَتيبؿات يـکق پژْٔو ٔ مُزو افکبؿ ٍؼا ٔ ميًب:ٌ تٓـا،يٓؼي اثـاْيًي
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